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APreseNtAÇÃo 

A Pesquisa sobre Atitudes Empresariais para Desenvolvimento e Inovação (Paedi) 
foi inspirada numa série de evidências presentes nos resultados das pesquisas 
realizadas nos últimos 5 anos pelo Ipea com financiamento da Finep1  para tratar 
do tema Produção, Tecnologia e Inovação das Firmas Brasileiras. Os estudos, 
utilizando uma base de dados composta por cerca de 70 mil firmas industriais 
e reunindo informações de fontes como Pesquisa de Inovação (Pintec), Pesquisa 
Industrial Anual (PIA), Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS), Secretaria 
de Comercio Exterior (Secex), entre outras, permitiu construir uma tipologia de 
firmas que expressam diferentes lógicas e estratégias competitivas em um universo 
representativo dos grupos industriais no país. 

Esta caracterização das firmas possibilitou estudos inéditos sobre a estrutura 
produtiva industrial no Brasil. A metodologia para tratamento de microdados 
permitiu analisar as características e comportamento das firmas e seus trabalha-
dores, nas diversas dimensões do processo de inovação das firmas. Estes estudos, 
ao mesmo tempo em que ampliaram o conhecimento sobre as estratégias compe-
titivitas das firmas, apontaram para a necessidade de conhecer melhor quem são e 
que valores orientam a atuação dos empresários das firmas inovadoras nacionais. 
A Paedi foi concebida visando a suprir uma lacuna sobre as visões e estratégias 
adotadas por estes empresários inovadores. 

A Paedi tem como foco o empresariado e a inovação e se diferencia de outras 
pesquisas sobre este tema por ter sido conduzida em uma amostra representativa 
do empresariado nacional, tanto em termos dos principais setores econômicos 
como das regiões do país. Buscou-se transcender estudos de casos e conhecer os 
padrões de comportamento e estratégias adotadas pelo segmento inovador do 
empresariado nacional na gestão das firmas. 

Os resultados da Paedi revelam a existência de um grupo dinâmico no em-
presariado brasileiro que se orienta por comportamentos e visões distintas do 
empresário característico do período da industrialização substitutiva de importa-
ções. Este novo empresário vem respondendo às mudanças econômicas iniciados 
no final da década de 1980 e consolidadas nas décadas seguintes com abertura 
econômica ao mercado externo e redução do protecionismo. O comportamento 
deste segmento tem sido orientado pela busca de padrões de qualidade e produti-
vidade internacional e pela reestruturação da firma de forma a criar um ambiente 
propício ao surgimento de inovações tanto tecnológicas como organizacionais.

1. Financiadora de estudos e Projetos- mct



Em suma, a Paedi corrobora a hipótese da existência de segmento industrial 
nacional que vem se destacando pela sua capacidade de vincular crescimento da 
firma com a geração de conhecimento e inovações. Os resultados da pesquisa 
constituem material importante para a reflexão sobre estratégias de incorporação 
deste ator no desenho e implementação de políticas de apoio ao desenvolvimento 
da inovação, ciência e tecnologia no país. 

 Marcio Pochmann
Presidente do Ipea
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cAPÍtulo 1 – introdução 

PesquIsA sobre AtItuDes eMPresArIAIs PArA 
DeseNvoLvIMeNto e INovAÇÃo

lenita maria turchi1

joão Alberto de negri2

Este livro apresenta os resultados da Pesquisa sobre Atitudes Empresariais para o 
Desenvolvimento e Inovação (Paedi), realizada com o objetivo de traçar o perfil 
e conhecer as motivações, as estratégias e os desafios enfrentados por empresários 
inovadores no Brasil. Com esta publicação, finalizamos o Projeto Estudos da 
Produção, Tecnologia e Inovação desenvolvido pelo Ipea com financiamento da 
Finep.3 Neste projeto, utilizando uma nova metodologia que permitiu compati-
bilizar fontes de dados existentes e classificar as firmas segundo sua competitivi-
dade, foram analisados sob diferentes aspectos as empresas e seus trabalhadores.

Para completar a análise dos padrões de competitividade da industrial 
nacional faltava, porém, focalizar melhor o empresário responsável pela condução 
das inovações. Na ausência de dados secundários que permitissem conhecer os 
empresários, suas orientações e seus padrões de comportamento na condução das 
firmas, o Ipea, em parceria com o Centro Brasileiro de Analise e Planejamento 
(Cebrap), realizaram uma pesquisa junto ao empresariado nacional inovador. Os 
dados desta pesquisa dão suporte aos estudos que compõem esta publicação. 

O argumento central desenvolvido na Paedi é o da existência de um novo 
segmento empresarial nacional que vem se consolidando, desde os anos 1990, 
quando houve a abertura da economia à concorrência externa. Novo em relação 
aos grupos empresariais predominantes no período de substituição de importa-
ções, tanto no que diz respeito ao perfil educacional como na forma de gestão da 
firma e das relações estabelecidas com os mercados e com o Estado.   

1. Pesquisadora do ipea
2. Pesquisador do ipea 
3. Foram publicados no âmbito deste projeto os seguintes livros: (2006) d. negri  e Araujo org. As Empresas 
Brasileiras e o Comercio Internacional. ; (2007) d.negri e turchi org. Technological Innovation in 
Brazilian and Argentine Firms. ; (2008) d. negri e Kubota  org. Políticas de Incentivo  á Inovação 
Tecnológica no Brasil .; (2009) d negri, Araujo, moreira ,org Technological  Innovation in Brazikian 
and Mexican Firms.; ( 2010) salerno,d. negri,turchi e morais org. Inovação: Estudos de Jovens Pes-
quisadores Brasileiros.;(2011) d. negri e lemos org. O Núcleo tecnológico da Industria Brasileira.; 
(2011) Gusso e coelho org. Impactos tecnológicos sobre a Demanda por Trabalho no Brasil.
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As hipóteses orientadoras da Paedi foram inspiradas numa série de evidên-
cias presentes nos resultados dos estudos realizados pelo IPEA para a linha de 
pesquisa sobre Produção, Tecnologia e Inovação das Firmas Brasileiras4. Estes 
estudos apontaram indicadores de novos padrões de competitividade da indústria 
brasileira e a existência de segmentos diferenciados na estrutura produtiva nacio-
nal. Mais especificamente, as pesquisas sugeriram a existência de um grupo mais 
dinâmico no empresariado brasileiro, orientado por um comportamento e visão 
empresariais distintos daqueles engendrados durante o processo de industrializa-
ção por substituição de importações.   

Assim, a pesquisa sobre este novo segmento empresarial foi desenhada para 
responder às seguintes questões: i) quem são os empresários na direção das Firmas 
Inovadoras? ii) quando e de que forma a inovação entra na agenda da empresa 
enquanto estratégia de crescimento? iii) que valores orientam as atitudes e os 
comportamentos destes empresários em suas relações com a sociedade e o mer-
cado? e, iv) quais as avaliações, demandas e propostas do empresariado quanto ao 
papel do Estado no incentivo e apoio à inovação? 

A Paedi tem como foco o empresariado e a inovação e se diferencia de outras 
pesquisas sobre este tema, conforme veremos nos próximos capítulos, por ter sido 
conduzida em uma amostra representativa do empresariado nacional, tanto em 
termos dos principais setores econômicos como das regiões do país5. Buscou-se, 
nesta pesquisa, transcender os estudos de caso, dado que o objetivo era traçar um 
perfil e captar percepções e padrões de comportamento frente à sociedade, ao 
mercado e ao Estado, adotados pelo segmento inovador do empresariado nacio-
nal na última década.

A literatura sobre origens, características e papel do empresariado no desen-
volvimento nacional é constituída principalmente por estudos históricos sobre o 
processo de formação da economia nacional e ensaios orientados pelas diversas 
concepções de modelos de desenvolvimento e as alianças necessárias para sua pro-
moção. Estes estudos apontam a origem dos grupos empresariais nacionais, majo-
ritariamente constituídos pela oligarquia agroexportadora ou seus descendentes. 
A origem oligárquica dos grupos industriais explicaria o seu comportamento 
tradicional e conservador no plano político e econômico, expresso no reduzido 
interesse pelo progresso técnico assim como na dificuldade em realizar alianças 
com outros setores para  a formação de um parque industrial nacional (Prado, 
1942; Sodré, 1964). 

Outros estudos apontam certa diversidade em termos da origem econômica 

4. j. d. negri e m. salerno (orgs). (2005) inovações, Padrões tecnológicos e desempenho das Firmas industriais Bra-
sileiras, Brasilia. ipea
5. A este respeito ver capítulo 3 que trata da metodologia.
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social e étnica dos principais grupos industriais das primeiras décadas do processo 
de industrialização substitutiva de importações, coexistindo com uma homo-
geneidade em termos de “mentalidade” e comportamento empresarial definido 
como tradicional ou arcaico (Pereira, 1963; Martins, 1968; Cardoso, 1972; 
Fernandes, 1975; Diniz, 1978). Ainda que nas análises sobre grupos empresariais 
a caracterização de “tradicional”, em termos de atitudes e comportamentos, apre-
sente variações em função dos aspectos e/ou períodos a que os autores se referem, 
é possível identificar uma série de elementos comuns nessas análises: i) direção e 
controle familiar das empresas descritas como “empresas clânicas” dirigidas por 
capitães industriais; e ii) valorização de práticas produtivas tradicionais, baseadas 
na experiência pessoal do empresário em detrimento práticas mais modernas de 
organização da produção e gestão da empresa. Segundo estes autores, a existên-
cia de um mercado interno cativo condicionou um comportamento empresarial 
caracterizado por escassa preocupação com consumidores, no sentido de conhe-
cer e buscar atender suas necessidades, e pelo reduzido interesse em aumentos de 
produtividade via controle de qualidade do produto existente e/ou melhoria de 
processos. Esta postura tradicional em relação ao mercado se reflete na gestão dos 
recursos humanos da empresa caracterizada por reduzido incentivo à qualificação 
da mão de obra e  valorização da lealdade em detrimento da qualificação. 

Esse padrão de comportamento, descrito aqui de forma simplificada, veio 
sofrendo alterações na medida em que surgiam empresas de economia mista e se 
disseminavam as práticas adotadas pelas multinacionais em termos de profissio-
nalização da gestão e qualificação da mão de obra. Assim, a política de abertura 
ao mercado externo da década de 1990 provocou mudanças na organização das 
empresas, na forma de gestão dos recursos humanos, e nas suas relações com os 
mercados (interno e externo) e com o Estado, criando um padrão de comporta-
mento empresarial ainda pouco estudado. 

A literatura mais contemporânea que trata do comportamento político dos 
empresários tem apontado mudanças nas formas de percepção e de atuação de 
segmentos industriais não só em relação à agenda pública (políticas de estabi-
lização e reformas liberais) como na articulação com o Estado (Pereira, 1963; 
Schimitter, 1971; Schneider, 1991; Diniz e Boschi, 1993b; a; Diniz, 1994; Evans, 
1995; Diniz e Boschi, 1999; Boschi, Diniz et al., 2000; Diniz e Boschi, 2004; 
Mancuso, 2004). 

Entre as mudanças observadas por (Diniz e Boschi, 2004) está uma maior 
atuação do empresariado junto ao Legislativo, ao invés da ênfase ou pressões ape-
nas junto ao Executivo, típica de períodos anteriores. No Congresso, os autores 
detectam um padrão de comportamento dos grupos empresarias caracterizado 
por maior pluralismo e fragmentação das atividades de “lobby”, nos moldes dos 
grupos americanos. Na ausência de uma plataforma ou agenda unificada, os 
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diversos grupos empresariais parecem ter buscado novas formas de associação e 
articulação paralelas aos tradicionais mecanismos das confederações e federações 
corporativas. 

A maioria dos estudos sobre o empresariado e suas relações com o Estado 
têm por base entrevistas com lideranças empresariais, associações de classe e acom-
panhamento de matérias legislativas e jornalísticas. Estas investigações, apesar de 
contribuírem para apontar elementos de mudanças na mentalidade empresarial, 
carecem de qualificação mais sistemática da natureza destas mudanças, tanto em 
termos dos segmentos onde essas transformações são mais expressivas como do 
conteúdo das mesmas para além das relações com o Estado.  Uma dimensão 
pouco investigada, no âmbito das transformações produtivas, diz respeito aos 
valores e percepções que informam a atuação dos diversos grupos nas suas práticas 
de organização e gestão da produção.  

De fato, investigações desta natureza vão requerer sistematização de dados 
empíricos que permitam identificar e melhor caracterizar a atuação dos diversos 
grupos de empresas. Neste sentido, resultados da pesquisa sobre inovação, padrões 
tecnológicos e desempenho das firmas industriais brasileiras6, coordenada pelo 
IPEA, abrem novas oportunidades para investigação dos elementos de mudanças 
e de continuidade na mentalidade empresarial expressos nas práticas produti-
vas das firmas investigadas. A referida pesquisa, utilizando uma base de dados 
composta por 70 mil firmas industriais e reunindo informações de fontes como 
Pesquisa de Inovação (PINTEC), Pesquisa Industrial Anual (PIA), Relatório 
Anual de Informações Sociais (RAIS), Secretaria de Comercio Exterior (SECEX), 
entre outras, permitiu construir uma tipologia de firmas que expressam diferen-
tes lógicas e estratégias competitivas em um universo representativo dos grupos 
industriais no país. A tipologia construída mostrou a existência de três grandes 
categorias: a) firmas que inovam e diferenciam produtos, b) firmas especializadas 
em produtos padronizados e, c) firmas que não diferenciam produtos e tem pro-
dutividade menor.  

Esta caracterização das firmas possibilitou uma série de estudos inéditos 
sobre a estrutura produtiva industrial no Brasil. A metodologia para tratamento 
de microdados permitiu desenvolver estudos sobre as características e compor-
tamento das firmas e seus trabalhadores, nas diversas dimensões do processo de 
inovação das firmas. Estes estudos, ao mesmo tempo em que ampliaram o conhe-
cimento sobre as estratégias competitivitas das firmas, apontaram a necessidade 
de conhecer melhor quem são e que valores orientam a atuação dos empresários 
das firmas inovadoras nacionais. A Paedi foi concebida visando suprir uma lacuna 
sobre as visões e estratégias adotadas por estes empresários inovadores. 

6. A esse respeito ver ArBix,G., sAlerno, m., de neGri, j.  (2005)
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Dando continuidade à linha de pesquisas aberta pelo estudo do Ipea, este 
livro foi organizado de forma a permitir ao leitor uma visão abrangente do per-
fil do empresário nacional que inova. Ao mesmo tempo, procura possibilitar ao 
leitor o aprofundamento de aspectos que têm orientado seu comportamento em 
relação ao crescimento da firma, tais como sua percepção do papel da inovação, 
dos mercados, das parcerias com Instituições de Ciência Tecnologia e das políticas 
públicas.  Assim, a leitura poderá ser feita de maneira similar à observação de 
um quadro expressionista ou de um trabalho de patchwork, nos quais se pode 
tanto visualizar as grandes linhas e formas do desenho quanto focar algum de 
seus aspectos.

A apresentação, feita a seguir, dos argumentos e resultados relevantes dos 
diversos estudos que compõem este livro tem, dessa forma, o objetivo de apontar 
ao leitor a diversidade de temas e perspectivas utilizados na análise do comporta-
mento de um segmento do empresariado brasileiro frente à inovação.

No capitulo 2  estão apresentadas  as evidências surgidas nos estudos rea-
lizados pelo Ipea nos últimos anos e as hipóteses orientadoras da pesquisa. Nas 
análises das firmas, classificadas de acordo com suas estratégias competitivas, os 
autores chamam a atenção para um grupo que privilegia a inovação e a dife-
renciação de produtos. Este grupo, embora represente apenas 1,7% do universo 
das empresas brasileiras, responde por 25,9% do faturamento industrial. Trata-se 
de um cluster industrial que apresenta diferenças marcantes em relação a outros 
segmentos por ter a inovação de produtos e processo como elementos centrais 
para o crescimento e o desempenho positivo no mercado externo. No decorrer 
do capitulo 2, os autores comparam as estratégias dos segmentos industriais que 
inovam e diferenciam produtos com i) os segmentos formados por  firmas espe-
cializadas em produtos padronizados e, ii) firmas que não diferenciam produtos 
e têm produtividade menor. Esta comparação permite apresentar evidencias que 
dão suporte a hipótese central testada pela Paedi. 

Ainda no capítulo 2 são apresentadas as características demográficas e edu-
cacionais do empresário em estudo. Os dados da Paedi mostram que o segmento 
inovador do empresariado é constituído, em sua maioria, por homens brancos, 
com média de 40 anos de idade, com terceiro grau completo, que trabalha majo-
ritariamente em São Paulo que viaja frequentemente para o exterior e se considera 
fluente em inglês, além de dominar outra língua, como o espanhol. Segundo os 
autores do capitulo, a qualificação destes empresários reflete sua posição social 
como membros da elite. Além disso, em termos de gênero e raça, estes empresá-
rios mantêm as características tradicionais da elite: são homens e brancos. Porém, 
ao se observarem as atividades e transformações que patrocinaram nas empresas 
que lideram, pode-se verificar que estes empresários se distanciaram da tutela 
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do Estado e decidiram se preparar para garantir uma participação crescente no 
mercado interno e externo.

A estratégia metodológica utilizada para coleta e análise dos dados é apre-
sentada no capítulo 3. Todos os capítulos que o seguem têm por base a mesma 
metodologia, enfocando aspectos relacionados à avaliação dos empresários sobre 
o papel da inovação na firma, às exigências dos mercados, e às expectativas em 
relação á atuação do Estado. Cabe ressaltar que, embora todos os estudos se 
apoiem na mesma base de dados, a forma de tratamento destes dados obedeceu a 
seus objetivos e abordagens específicos.

O capitulo 4 trata da motivação dos empresários para inovar. Os autores 
classificam atitudes e comportamentos adotados frente à abertura ao mercado 
em 1990 e relacionam a “motivação para inovar” ao tipo de firma e suas estraté-
gias para manter ou ganhar mercado. A hipótese orientadora da análise foi que 
a reação dos empresários e as práticas adotadas no decorrer da década de 1990 
dependeram não apenas do porte e da capacidade das empresas, mas também da 
condição de competitividade em que as mesmas se encontravam quando da aber-
tura. No capitulo são identificados basicamente três grandes grupos em termos 
de padrões de comportamento ou reações aos impactos da concorrência externa. 
No primeiro grupo, denominado empresários com atitudes proativas, a abertura 
da economia foi percebida como oportunidade para aprender com concorrentes 
externos e um desafio em termos de capacidade de selecionar os mais eficientes. As 
respostas dos empresários à abertura da economia foram no sentido de aumentar 
o investimento em P&D (interno e externo) e realizar parcerias com centros de 
pesquisas. Neste segmento, a motivação para inovar está relacionada com o cres-
cimento da firma, via abertura de novos mercados, e aumento do market share. 
Um segundo padrão de comportamento, classificado com reativo positivo, foi 
observado em empresários que perceberam a abertura com uma oportunidade de 
importar máquinas e equipamentos e, através desta estratégia, incorporar novas 
tecnologias ao processo produtivo. Para estes empresários, a abertura parece ter 
levado a uma maior conscientização da necessidade de investir em P&D, embora 
esta ainda não seja uma prática frequente entre as empresas que compõem este 
grupo. 

Um terceiro padrão de respostas predominou no segmento de empresários 
cuja permanência no mercado era garantida pela reserva de mercado e não esta-
vam preparados para competir em termos de qualidade. Nesse caso, a abertura 
significou ameaça e a estratégia de sobrevivência deste segmento em um contexto 
marcado pela abertura externa tem sido a de competir por preço, desativando 
linhas de produção e reduzindo postos de trabalho. O comportamento aqui clas-
sificado como reativo negativo é encontrado no segmento em que a inovação é 
motivada, predominantemente, pela necessidade de enfrentar a concorrência com 
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países de produção a baixo custo, como China e Índia.

No capitulo 5,  estilos empresariais são analisados a partir da historia viven-
ciada pelas empresas inovadoras. O foco é a percepção dos entrevistados a respeito 
da tendência predominante da empresa em direção ao aumento e ou à retração da 
inovação. O argumento central do capitulo é que a inovação, do ponto de vista 
endógeno, depende da historia da empresa e suas características de origem, dos 
estilos de gestão predominantes entre seus dirigentes assim como da capacidade 
destes dirigentes institucionalizarem práticas cumulativas de valorização da inova-
ção. Um dos pressupostos subjacentes a esta argumentação é que, embora a direção 
da empresa busque, através das suas diretorias, certo equilíbrio na distribuição de 
poderes, de fato o estilo de gestão das mesmas condiciona e redefine esta estrutura 
de poder e consequentemente as prioridades ao longo da sua história da empresa 
ou da inovação na empresa. As análises das entrevistas identificaram três tipos 
ideais de estilos empresariais (tecnólogos, gestores e financistas) que, no capitulo, 
são relacionados com as tendências crescentes e decrescentes da inovação bem 
como os mecanismos exógenos e endógenos indutores ou refratores da inovação. Entre 
os resultados encontrados, vale ressaltar que entre as empresas cujos gestores 
apresentaram características de perfil tecnológico puro ou predominante foram 
verificadas histórias de inovação crescente, assim como indicadores diretos e 
indiretos de institucionalização de práticas ou valores incentivadores de inovação 
na maioria dos casos. Já nas empresas cujos dirigentes aproximavam-se mais das 
características do tipo ideal financista puro ou associado ao tipo gestor, observou-
-se maior incidência de relatos de inovação decrescente na história das mesmas. 
O empresário de perfil de gestor e tecnológico parece ter sabido ou tido mais 
condições de orientar estratégias administrativas para promover a inovação. Os 
empresários caracterizados com o perfil financista avaliaram as mudanças admi-
nistrativas como afetando negativamente a inovação. Muitas vezes as mudanças 
administrativas destas empresas foram no sentido de redução de investimentos 
em P&D e diminuição de riscos. 

O capítulo 6 analisa como os dirigentes empresariais definem inovação e 
que tipo de atitude predomina entre eles para enfrentar as exigências colocadas 
hoje pelo mercado. Além de investigar como o empresário percebe a inovação, 
o capitulo é orientado para responder às seguintes questões: i) o empresariado 
brasileiro é aberto a mudanças? ii) que tipo de conduta se observa nas empresas: a 
de propor tendências ou a de segui-las com mudanças incrementais? iii) quando 
se esforça para implementar mudanças em torno do seu processo produtivo, as 
empresas tendem a copiar, a adaptar produtos ou a investir em modificações mais 
substantivas? Os autores,  apontam a variedade de sentidos que os empresários 
atribuem ao termo inovação. Nos múltiplos significados atribuídos ao termo, 
observa-se um elemento comum, que é o predomínio de uma perspectiva mais 
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orientada à introdução de melhorias nos produtos e serviços e menos à geração de 
conhecimento novo. O capítulo mostra que, mesmo entre as lideranças empre-
sariais das firmas que têm se mostrado como as mais inovadoras no país, não 
há um conceito unívoco, “correto” ou definitivo de inovação. A inovação, para 
estes empresários, é percebida a partir do setor no qual a empresa está inserida, 
levando em consideração tanto as particularidades da sua firma (tamanho, loca-
lização etc.) quanto às particularidades do mercado no qual atua. Verifica-se que 
o termo utilizado com frequência pelos empresários como “definição prática de 
inovação” é, de fato, uma definição da inovação a partir da experiência concreta 
no comando da empresa. 

Entre os achados do estudo, os autores ressaltam que o empresariado brasi-
leiro representado pela amostra da Paedi, embora atribua conotações variadas ao 
termo inovação, entende a inovação como a capacidade de disponibilizar bens e 
serviços que atendam as necessidades do mercado, sendo que, em alguns casos, 
isso pode exigir o desenvolvimento de uma tecnologia específica. Entretanto, esse 
esforço não implica necessariamente dar origem a um produto inédito ou fruto 
de uma pesquisa estruturada, mas sim, apresentar ao seu público-alvo, aos seus 
possíveis clientes, uma solução a demandas ou carências percebidas. 

Outros resultados do capitulo dizem respeito ao posicionamento da empresa 
diante o mercado onde são identificados três tipos de atitudes básicas: i) as empre-
sas que acompanham as tendências do mercado; ii) as que não as acompanham 
– pelo menos não de maneira regular –; e iii) as que, além de acompanhar, têm 
uma atitude de tentar antecipar as tendências, ou seja, a atitude de se antecipar à 
demanda do mercado para se colocar à frente dos seus concorrentes. Em relação a 
esta classificação, os autores ressaltam que proporcionalmente aos demais grupos, 
as empresas reunidas nas categorias “antecipa” e/ou “faz inovação substantiva” 
estão mais presentes no grupo que foi denominado, na metodologia da pesquisa, 
de AA. Trata-se, aqui, das empresas mais inovadoras e competitivas da amostra. 
Essas empresas mais propensas a se antecipar ou fazer inovações substantivas ten-
dem a ocupar mais de 500 pessoas, o que indica a relevância das grandes empresas 
para se realizarem projetos de maior envergadura. Do ponto de vista das expor-
tações, todas as empresas cujos dirigentes estão classificados como aqueles cujas 
empresas “antecipam” e/ou “fazem inovação substantiva” exportaram entre 2003 
e 2005.  A inserção nos mercados americanos, europeus e asiáticos é superior 
àquela apresentada pelos demais grupos de empresas, especialmente as classifica-
das no grupo “não acompanha” e/ou “faz cópia”, cujas empresas ou não exportam 
ou as vendas têm como destino basicamente a América do Sul. 

O capitulo 7 aprofunda questões relativas ao tipo de empresários à frente 
de empresas inovadoras com o objetivo de saber se a um determinado tipo de 
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empresário corresponde certo tipo de orientação estratégica da empresa. Os auto-
res constroem uma tipologia dos empresários das empresas inovadoras brasileiras 
a partir das variáveis coletadas pela Paedi para descrevê-los. Essa tipologia é cons-
truída a partir dos atributos individuais e da trajetória dos empresários e, ao final, 
é comparada com informações referentes às atitudes dos empresários frente ao 
mercado e às formas de inovação na empresa. O argumento central do capítulo é 
que o perfil e trajetórias destes empresários condicionam suas percepções de ino-
vação, as estratégias de condução da firma assim como suas demandas e críticas 
direcionadas às políticas públicas. 

A estratégia metodológica utilizada pelos autores permitiu criar três tipos 
(X, Y e Z) que apresentaram elevada coerência interna e consistência interpre-
tativa segundo o modelo probabilístico do método Grade of Membership (GoM) 
utilizado. Os tipos foram caracterizados a partir de cinco dimensões significantes: 
i) idade; ii) escolaridade; iii) cargo do empresário; iv) condição do empresário; e  
v) faixa de tempo na empresa. 

O Tipo X caracteriza-se por ser mais velho, (resultados significantes na 
faixa (“acima dos 70”), com a menor escolaridade (ausência de curso superior), 
ocupando o cargo de presidente, é fundador da empresa e está há mais tempo 
na mesma empresa ( resultados significantes acima de 30 anos). O Tipo Y,  tem 
como principais características ter 55 anos ou mais (com resultados mais signi-
ficantes para a faixa “acima de 30 anos”), escolaridade média (fez graduação), o 
predomínio de cargos de “presidência” e “diretor geral, industrial ou executivo”. 
O Tipo Z é mais jovem ( até 40 anos), mais escolarizado (graduação e pós-gradu-
ação), ocupa cargos intermediários e mais especializados como diretor ou gerente 
inovação ou P&D ou tecnologia. É comprador da empresa ou herdeiro e está há 
menos tempo na empresa ( até 5 anos). Os resultados do estudo mostram que um 
empresário mais técnico – por conta de sua formação educacional e/ou de sua 
formação no mercado de trabalho – tende a associar o termo “inovação” a inova-
ção de produtos e tecnologia. Já os empresários mais business-oriented dividem-se 
em dois grupos: i) os que apresentam uma formação educacional mais alta e/ou 
uma trajetória no mercado mais diversificada na sua área de atuação tendem a 
associar inovação a desenvolvimento de produtos e processos (isto é, os de tipo Z 
e uma parte dos de tipo Y); e ii) os que não possuem formação educacional em 
nível superior e/ou que não tiveram experiência muito diversificada em sua área 
de atuação (isto é, os de tipo X e, em alguma medida, os de tipo Y) que tendem 
a associar inovação a estratégias de sobrevivência e aproveitamento de “ondas” do 
mercado. 

Os autores apontam como principal aprendizado do estudo a percepção 
de que  não existe um conjunto homogêneo que se possa chamar de empresários 
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inovadores. E que o sucesso de políticas e ou programas de apoio à inovação 
depende da capacidade de entender a heterogeneidade e complexidade desse con-
junto de empresários. Conforme observado na pesquisa, estes empresários têm 
metas e estratégias diferentes para suas empresas, e, consequentemente, demandas 
diferentes em relação ao governo. Nesta perspectiva os autores sugerem que se 
pense em termos de construção de políticas de inovação e não de uma única 
política de inovação. 

O capítulo 8, com sugestivo titulo, “As empresas olham além de seus muros 
para inovar?”, tem como foco a relações entre inovação e fatores externos à 
empresa. A hipótese orientadora do capítulo é que relações com fatores externos 
à empresa têm peso considerável no desenvolvimento de inovação na medida em 
que são centrais em processos de aprendizado. O estudo é orientado para inves-
tigar se o grau de interação da empresa com atores externos guarda relação com 
o seu desempenho em termos de inovação. O esperado na análise das entrevistas 
é que quanto mais complexas as práticas de interação com atores externos, mais 
inovadoras serão as empresas. No estudo, foram consideradas interações com os 
seguintes agentes externos: a parceria com fornecedores e clientes, a cooperação 
com universidades e centros de pesquisa, a contratação de serviços e a prospecção 
de informações fora do Brasil, conforme tratados no roteiro de entrevistas da 
Paedi. Com o objetivo de identificar grupos pelo grau de interação com agentes 
externos os autores criaram categorias (alto, médio e baixo) com os diferentes 
atores externos. Além disso, os autores realizaram cruzamento entre as variáveis 
graus de relacionamento e atitudes frente ao mercado – categorias desenvolvidas 
no capítulo 5 ou seja  empresários que antecipam as necessidades do mercado e 
fazem inovação substantivas com empresários que apenas acompanham e os que 
não acompanham sistematicamente o mercado. 

A análise dos cruzamentos do grau de interação com atores externos com a 
classificação de inovação tratada nos capítulos 5 e 6 mostrou uma relação entre a 
importância conferida à interação com atores externos e a atitude inovadora da 
empresa. O grupo de empresários que “antecipa” e que faz inovação “substantiva” 
está mais relacionado aos mais altos graus de interação com atores externos. Por 
outro lado, os empresários do grupo que “não acompanha” sistematicamente as 
necessidades dos consumidores e que faz “cópia” estão mais relacionados ao mais 
baixo grau de interação com atores externos. Os autores chamam atenção para 
o fato que estes resultados são sugestivos de que outros indicadores de inovação, 
além daqueles utilizados mais frequentemente, como patentes, P&D interno 
entre outros, poderiam ser pensados para sofisticar a explicação de processos ino-
vadores. 

A análise qualitativa com base nas entrevistas com empresários trouxe 
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elementos como descrição de parcerias e cooperações com diversos atores, 
exemplos de inovação nas empresas, informações sobre o uso dos mecanismos 
de fomento à pesquisa, entre outros, os quais permitem explorar de forma mais 
completa os processos de inovação.

O capítulo 9 aprofunda o tema desenvolvido no capítulo anterior e trata 
especificamente das relações entre universidade e empresas. O estudo é orientado 
pelas seguintes questões: i) como os empresários de firmas nacionais inovado-
ras, que buscaram cooperação com universidades e centros de pesquisas, avaliam 
estas parcerias? e  ii) que fatores influenciam as decisões das firmas de investirem 
em P&D e de buscarem cooperação em P&D com universidades e centros de 
pesquisas? A avaliação das experiências de cooperação com universidades é exa-
minada através da análise de entrevistas com 109 líderes empresariais de firmas 
consideradas inovadoras, desenhadas para capturar suas perspectivas sobre uma 
série de dimensões consideradas relevantes para pavimentar o caminho sustentá-
vel de inovações na firma. Buscou-se responder à segunda indagação estimando, 
de forma conjunta, os determinantes das decisões de investir em P&D e de buscar 
cooperação em P&D com universidades e centros de pesquisas. 

O argumento desenvolvido no capítulo é que, embora os empresários 
entrevistados reconheçam a importância de interagir Universidades e Centros de 
Pesquisa, nem sempre conseguem estabelecer parcerias. Esta interação é condi-
cionada por uma serie de fatores tais como o porte da empresa, investimento 
em P&D e a capacidade do empresário em perceber que empresas e universi-
dade atuam com lógicas diferentes. É o reconhecimento das diferentes lógicas 
que orientam as práticas das empresas (privada) e das universidades (pública) 
que possibilitará aos parceiros encontrarem formas de cooperação que atenda aos 
interesses de ambos. 

Entre os resultados da análise do capítulo 9, chama atenção ao fato de que 
a interação entre universidade e empresa, assim como o conceito de inovação, 
assume diversos significados dependendo do setor, porte da empresa e experiên-
cias anteriores dos empresários nesta interação. Os significados do termo coopera-
ção entre empresas e universidades vão desde a utilização de serviços para controle 
de qualidade oferecido por laboratórios, passando por interações informais para 
consultas de problemas específicos até desenvolvimento de projetos conjuntos. 

Embora a maioria dos empresários entrevistados tenha avaliado esta relação 
de forma positiva e reafirmado sua necessidade, apenas um grupo de empresas 
mostrou-se capaz de estabelecer vínculos mais sistemáticos com Universidade. 
Estas são empresas de maior porte e com capacidade para investir em P&D, 
mas também que reconheciam e manifestavam as dificuldades de manter par-
cerias. Reconhecimento advindo do fato de estarem cientes de que empresas e 
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universidades atuam com lógicas diferentes. Os resultados das estimativas eco-
nométricas corroboram os achados na análise qualitativa e confirmam a hipótese 
que firmas com grandes receitas de venda ou market share são mais propensas 
a investir em P&D. Além disso, o P&D é mais prevalente em setores com alto 
índice de penetração de produtos importados. A localização da firma na região 
sul afeta positivamente a decisão de investir em P&D. Entretanto, a localiza-
ção regional não é um fator significativo para explicar a cooperação em P&D. 
Finalmente, as estimativas também sugerem que as firmas beneficiadas por sub-
sídios governamentais para P&D possuem maior probabilidade de cooperar com 
universidades. Em relação ao setor de atividade, as firmas do setor eletroeletrônico 
são as mais propensas a investir em P&D e as firmas do setor não metálico são as 
que cooperam mais em P&D com as universidades.

O capitulo 10 identifica e analisa padrões de respostas dos empresários ino-
vadores á respeito das reações, estratégias, obstáculos e expectativas destes empre-
sários a partir dos anos 1990. O capítulo trata, especificamente, de seis dimensões 
das entrevistas realizadas: i) reações e visões a respeito da abertura econômica; ii) 
internacionalização das empresas brasileiras; iii) estratégias comerciais emprega-
das para a conquista do mercado externo; iv) percepção dos obstáculos às expor-
tações; v) avaliação dos instrumentos de apoio governamental e, vi) expectativas a 
respeito do papel do Estado na promoção às exportações. 

 A estratégia metodológica do capítulo teve por base uma classificação das 
respostas dos empresários em categorias e subcategorias aos temas e o cruzamento 
destas respostas com atributos econômicos das firmas - capturados de bases de 
dados como a PIA, SECEX e Pintec -, e entre as próprias respostas. Os atri-
butos utilizados foram tamanho, participação das exportações no faturamento, 
investimentos contínuos em P&D e dinâmica recente de crescimento. Os autores 
mostram que a maioria das empresas apresentou avaliação positiva da abertura. 
Entretanto, na análise de correspondência entre as respostas e os atributos das 
empresas, o resultado mais interessante foi que avaliação positiva da abertura, 
devido aos fatores tecnológicos, guarda uma forte relação com o tamanho das 
empresas. 

Entre os resultados encontrados no estudo, os autores ressaltam avaliação 
positiva dos empresários á respeito da abertura econômica ocorrida durante os 
anos 1990, ainda que alguns empresários (13) tenham iniciado seu discurso 
evidenciando uma visão cética. Uma parte significativa (25 empresários) guarda 
impressões positivas a respeito do processo de abertura, afirmando que a abertura 
foi salutar para estimular a concorrência e induzir investimentos em moderniza-
ção e mesmo ampliação do parque produtivo. Em especial, 17 empresários men-
cionaram especificamente a abertura de oportunidades tecnológicas (na forma de 
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importação de bens de capital, insumos e novas tecnologias) como os principais 
benefícios advindos da abertura. Outros 18 entrevistados têm uma avaliação 
relativamente neutra do processo, sendo 8 porque já mantinham relação com 
o mercado externo e 10 porque já se encontravam atualizados do ponto de vista 
tecnológico. Este é um resultado esperado dado que os empresários entrevistados 
foram aqueles que se adaptaram e conseguiram sobreviver à abertura econômica. 

Os autores chamam atenção para o fato de que 21% dos entrevistados ini-
ciaram seu discurso afirmando que “a abertura comercial foi muito rápida”, “num 
primeiro momento foi um choque”, “foi um processo traumático”, a “exposição à 
competição foi muito rápida”, “precipitada”, “foi pego de surpresa”, ou a “’porta 
foi aberta’ muito rapidamente”. A despeito disso, a abertura econômica acabou se 
transformando em fator positivo para as suas empresas. A maioria destes empre-
sários avalia, de maneira geral, que a abertura foi positiva devido a fatores relacio-
nados ao aumento da concorrência. 

A análise de correspondência entre as respostas e os atributos das empresas, 
aponta que avaliação positiva da abertura, devido aos fatores tecnológicos, guarda 
uma forte relação com o tamanho das empresas. Embora as empresas que com-
põem a amostra da Paedi, pelo próprio desenho da pesquisa, sejam mais abertas ao 
comércio internacional do que a média da indústria brasileira observou-se alguma 
heterogeneidade com respeito ao nível de internacionalização. Em especial, das 
68 empresas que forneceram informações sobre o tema, 21 empresas afirmaram 
manter unidades produtivas no exterior, enquanto 12 afirmaram realizar parcerias 
estratégicas (joint-ventures) com empresas estrangeiras.

 Em consonância com a literatura sobre o tema, o estudo encontrou que 
maiores níveis de internacionalização estão intimamente relacionados com o 
tamanho das firmas. Em especial, das 21 empresas que se internacionalizam no 
sentido estrito (fábricas no exterior), 10 têm mais de 500 empregados. Os autores 
chamam atenção para o resultado da análise de correspondência que manutenção 
de atividades contínuas de P&D (Proxy para o grau de “inovatividade” da firma) 
guarda relação com os graus mais altos de internacionalização. A busca a inovação 
e a diferenciação de produtos como estratégia competitiva foram enfatizadas por 
18 (33%) empresários dos 54 respondentes. Entretanto, as estratégias de expor-
tação via vantagens de escala e a competição no mercado internacional via preço, 
também foram relevantes, com 15 (28%) e 9 (16%) menções, respectivamente. 

A análise de correspondência realizada no estudo mostrou que estratégias de 
competição, diferenciação de produto e competição por preço guardam relação 
com o fato de a firma ter mais de 500 empregados e exportar mais que 25% do 
faturamento. Já as exportações baseadas em escala estão ligadas à exportação de 
10-25% do faturamento e a faixa menor de tamanho (0-249 empregados). O 
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resultado da análise de correspondência das estratégias competitivas com a inter-
nacionalização mostra que as firmas que possuem plantas produtivas no exterior 
estão ligadas às estratégias de diferenciação de produto e competição por preço, 
porém, mais fortemente com a primeira. Este resultado permite apontar a exis-
tência de uma dimensão tecnológica no processo de internacionalização, strictu 
sensu, das empresas brasileiras. 

Ainda no capítulo 10, são analisados os obstáculos às exportações percebidos 
pelos empresários. Este foi o tema sobre o qual o maior número de empresários 
(86) manifestou alguma opinião. Os itens mais mencionados pelos empresários 
como obstáculos foram o custo logístico (43 menções), a taxa de câmbio (38 men-
ções), as barreiras não tarifárias à entrada do produto no exterior (33 menções), 
barreiras tecnológicas (entendidas como a necessidade de adaptação do produto 
às exigências do mercado internacional, com 16 menções) e tributação e custo 
de capital no Brasil, no que tange ao comércio exterior (com 11 menções). Os 
autores chamam atenção para o fato de que os três primeiros óbices mencionados 
nas entrevistas estão intimamente relacionados: das 38 empresas que apontaram 
a valorização cambial como um obstáculo, 19 também apontaram a deficiência 
da nossa estrutura logística; das 33 empresas que mencionaram as barreiras não 
tarifárias, 15 também mencionaram o câmbio e 15 mencionaram igualmente a 
logística. Relacionando os três itens (custo logístico, taxa de cambio e barreiras 
não tarifárias) com os atributos das empresas, observou-se que os fatores que mais 
afetam a percepção destas barreiras, por parte das firmas, são a faixa de partici-
pação das exportações no faturamento e os quartis de crescimento. As empresas 
que exportam entre 1-10% do faturamento e têm crescimento médio-baixo em 
comparação com as outras entrevistadas tenderam a ressaltar o problema logístico 
com mais intensidade que a média das empresas entrevistadas. Já as firmas que 
exportam entre 10-25% do faturamento e têm crescimento médio-alto estão asso-
ciadas à menção do obstáculo cambial e às barreiras não tarifárias. Os resultados 
das correspondências realizados sugerem que os três obstáculos afetam de maneira 
relativamente homogênea firmas grandes, médias ou pequenas e que fazem P&D, 
de forma contínua ou não. 

No capítulo 10 são também analisadas as principais expectativas do empre-
sariado em relação ao Estado.  Entre as expectativas mais mencionadas pelos 
empresários estão: a intervenção na política cambial, a reforma tributária, a 
melhora do acesso e das condições do financiamento às exportações a redução do 
chamado “custo Brasil” e a melhora nos serviços de informações sobre o comér-
cio exterior, prospecção de mercados e mais apoio em feiras e exposições. Estas 
expectativas são coerentes com a avaliação dos obstáculos à exportação. Do ponto 
de vista setorial, estas expectativas se encontram relativamente difusas, indicando 
que estas questões são importantes para todos os setores.
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O capitulo 11 investiga os padrões de procedimentos gerenciais das empre-
sas industriais brasileiras nas suas atividades voltadas para inovação de processo e 
produto. Na análise das entrevistas, foram identificadas duas estratégias empresa-
riais básicas em cada empresa: diversificação versus foco em um nicho de mercado. 
Em cada estratégia, o estudo investiga o comportamento da empresa frente à ino-
vação segundo três aspectos: i) P&D interno versus externo; ii) gestão otimizadora 
versus “regra de bolso” , ou seja, procedimentos organizacionais sedimentados 
pela experiência histórica da firma; e iii) antecipação às demandas do mercado 
versus inovação a partir de demandas exigidas pelo mercado. Estas dimensões ou 
variáveis binárias foram identificadas na leitura das 109 de entrevistas da amostra. 
A primeira variável, ou seja, se a estratégia da firma é a diversificação de produtos 
ou a especialização em poucos produtos, foi identificada a partir dos relatos das 
entrevistas que tratam da empresa, produtos desenvolvidos e objetivos das inova-
ções. A segunda variável dicotômica derivou da análise da questão de “como são 
tomadas as decisões em relação à P&D empresa” para entender se para gerir seu 
departamento de P&D, a empresa utiliza preponderantemente de uma “regra de 
bolso” ou procura exaustivamente o melhor retorno entre vários projetos possíveis 
de serem implementados. A terceira dicotomia busca identificar se a empresa, 
para inovar, se antecipa a uma expressão clara do mercado, ou se ela se antecipa 
às necessidades do mercado, procurando em parte “criar uma necessidade”. Essa 
variável foi deduzida do relato do entrevistado quando descreve a evolução his-
tórica da empresa e quando responde o bloco de Inovação na Empresa. A quarta 
dicotomia busca identificar se a empresa, para desenvolver P&D, o faz interna-
mente através de um departamento próprio, ou se contrata pesquisa de fontes 
externas à empresa. Baseou-se na resposta à questão (7): “Contrata P&D externo 
à empresa?” 

O estudo mostra a existência de dois padrões estratégicos. Um grupo  adota 
estratégias onde estão relacionadas Diversificação de Produtos (DV), Antecipação 
às necessidades do Mercado (ANT), Regra de Bolso na Administração de P&D 
(RB) e Realização de P&D interno (PDI); enquanto em outro grupo estão 
empresas orientadas pela especialização em nichos de mercado ( ESP), otimização 
na tomada de decisões para P&D (OT) e que tendem a seguir necessidades iden-
tificadas no mercado (SG). Segundo o autor, o grupo de empresas com estratégias 
orientadas pela diversificação, apresentou mais homogeneidade e coesão que 
as empresas orientadas por estratégias de  especialização. Essas empresas, geral-
mente, se antecipam às necessidades do mercado e ou criam necessidades numa 
linha considerada mais schumpeteriana. Além disso, decisões de investimento 
em P&D, das empresas que diversificam, tendem a utilizar mais de “regras de 
bolso”, (ou seja, como já se disse procedimentos organizacionais sedimentados 
pela experiência histórica da firma).  Já o grupo com estratégias orientadas pela 
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especialização revela firmas mais reativas do ponto de vista inovador, provavel-
mente com procedimentos organizacionais que buscam a otimização de opções 
alternativas de investimento em P&D.

O capítulo 12 aprofunda temas internos na empresa, particularmente na 
compreensão do esforço que as empresas brasileiras têm feito para gerir os seus 
processos de inovação. O estudo tem como foco as principais práticas de gestão da 
inovação mencionadas por empresários entrevistados, analisando como essas prá-
ticas se relacionam com outras características da empresa – tais como, percentual 
do faturamento investido em P&D e estruturação do departamento de P&D. 

O estudo identifica os sentidos atribuídos pelos empresários à “gestão da 
inovação”, bem como as principais práticas mencionadas e, a partir de uma clas-
sificação dessas práticas, qual a frequência de utilização de cada uma delas. A 
hipótese orientadora do capitulo é a da existência de relação positiva entre inves-
timento e estruturação do departamento de P&D e as práticas de gestão adotadas 
pelos empresários. Um primeiro resultado que chama a atenção na análise das 
entrevistas é a diversidade de ferramentas e mecanismos mencionados pelos diri-
gentes empresariais e a constância com que eles aparecem nas entrevistas. Os 
mecanismos e ferramentas mais frequentes nas entrevistas foram: i) os sistemas 
de gestão da inovação (mencionados por 56,6% das empresas); ii) a busca por 
integração entre a P&D e outros setores da empresa (52,83% das empresas) e, iii) 
o uso sistemático do mercado como fonte de inovação (80,18% das empresas). 
Além da diversidade de mecanismos a autora aponta também, a exemplo dos 
achados nos capítulos 5 e 6, uma diversidade de significados atribuídos ao termo 
gestão da inovação. A autora aponta entre as funções atribuídas a esta forma de 
gestão a de sistematizar/ profissionalizar e organizar as atividades de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação; acelerar a implementação da inovação e diminuir o 
risco inerente ao investimento em inovação.

 A análise das entrevistas com foco na gestão da inovação mostrou que os 
dirigentes de empresas inovadoras estão realizando esforços para aumentar a 
eficiência dos seus processos internos de inovação, formalizando as atividades 
relativas à inovação e otimizando seus investimentos na área. Isso sugere uma 
preocupação, por parte nos nossos dirigentes, com a profissionalização e a eficácia 
dos procedimentos internos de inovação; em especial, às atividades relativas à 
pesquisa, ao desenvolvimento e à engenharia de produtos. Outro achado que 
convergiu com o esperado foi uma relação positiva entre as práticas de gestão para 
inovação e o percentual do faturamento investido em P&D e a estruturação do 
departamento de P&D. 

No capitulo 13, são analisadas as representações dos empresários sobre 
inovação e desenvolvimento. Na análise dos discursos e suas representações são 
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utilizadas referencias teórico-metodológicas da sociologia econômica, política e 
clinica representados por Mauss (o fato social total), Polany (a noção de encas-
tramento) e Dejours e Gaulejac (a criatividade). Os conceitos de inovação e 
criatividade, particularmente a criatividade coletiva, são discutidos pela autora, 
que aponta a ausência de temas referentes ao trabalhador no discurso dos empre-
sários. A inovação nesta percepção é produto limitado aos saberes profissionais 
dos quadros técnicos e dos dirigentes das empresas.  Entretanto, essa ausência não 
é observada quando o assunto é inovação em outros países europeus. A necessi-
dade e estratégias de qualificação e incorporação dos saberes dos trabalhadores 
ao processo de inovação são temas presentes nas agendas de desenvolvimento de 
países como França, Alemanha ou Canadá. Outro aspecto ressaltado no texto 
diz respeito à cooperação entre as empresas. Este tema é mencionado nos termos 
da necessidade de parcerias profissionais, sendo que associações de classes são 
percebidas como pouco preocupadas em apoiar ou resolver problemas do setor na 
questão da inovação.

No Capitulo 14, o empresariado nacional na gestão de empresas inovadoras 
é analisado numa perspectiva comparativa aos estudos realizados na França. O 
autor discute, num primeiro momento, um referencial teórico que tem orien-
tado outros estudos sócio econômicos sobre inovação. Em seguida, analisa as 
entrevistas apontando elementos presentes e ausentes no discurso da inovação e 
desenvolvimento. 

O capitulo 14 é desenvolvido com base no argumento da existência de 
vários sistemas de inovação e de tipos de inovação possíveis. Esta diversidade 
segundo o autor pode ser melhor compreendida através da análise das   constru-
ções organizacionais e institucionais existentes, tanto a nível local como nacional. 
A ênfase do capitulo recai sobre o caráter social do processo de inovação, expresso 
em termos de arranjos organizacionais e institucionais que se definem em um 
determinado território, com suas especificidades históricas. 

Em relação ao comportamento dos empresários brasileiros frente ao papel 
do Estado, o autor analisa três posições identificadas nas entrevistas. A visão do 
Estado facilitador está presente num grande número de entrevistas. Estes são indí-
cios de uma nova mentalidade empresarial, ou seja, de um empresário com uma 
visão do futuro, que não está condicionada á busca de subsídios do Estado. Para 
estes empresários o Estado deveria ter mais um papel de regulador e facilitador 
das relações e parcerias entre os setores empresarial, financeiros e de instituições 
de pesquisa. 

O capítulo aponta para alguns empresários, com uma visão estratégica mais 
ampla que pensam a questão da inovação em consonância com uma política 
industrial, educacional, e reclamam da postura pouco ativa ou omissa do governo 
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neste terreno. Outros empresários apontam a falta de visão prospectiva do Estado, 
através de agencias governamentais como BNDES, como obstáculo para condu-
ção e êxito de qualquer política de inovação.

O autor observa que mesmo empresários inovadores, com visão mais ampla 
e moderna do papel do Estado, conseguiram sugerir estratégias para impulsio-
nar a inovação e desenvolvimento no país.  A dificuldade em sugerir estratégias 
é explicada pela ausência de engajamento e dialogo entre os diversos atores do 
universo industrial nacional, sejam eles outros empresários ou suas associações, 
o Estado, agencias financiadoras de pesquisa ou os próprios  trabalhadores. A 
situação de não reconhecimento dos outros atores como possíveis parceiros é que 
torna o processo de inovação um jogo de mão única. Dado que a inovação é pro-
cesso que envolve incertezas, o engajamento de esses outros atores é fundamental 
para diminuir riscos e/ou reduzir custos.  Neste sentido, a combinação de arranjos 
organizacionais e de arranjos institucionais é uma condição para que o jogo seja 
de mão dupla. 

Na síntese aqui apresentada, apesar da diversidade de temas e abordagens 
utilizadas, observamos elementos constantes que permeiam os estudos. Entre estes 
elementos está a ideia de que o conceito de inovação assume diversos significados 
dependendo do setor, do porte e da história da empresa e das experiências ante-
riores dos empresários. Entre empresários inovadores foram também observados 
diferentes formas de perceber a gestão da empresa e as relações com os mercados e 
o Estado. A necessidade de inovar para competir é uma preocupação que aparece 
com frequência na fala dos empresários entrevistados mesmo entre os que têm 
apresentado comportamentos reativos. 

A Paedi apresentou evidencias de que o grupo mais dinâmico do empre-
sariado nacional vem respondendo de forma proativa às mudanças econômicas 
iniciados no final da década de 1980 e consolidada nas décadas seguintes com 
abertura econômica ao mercado externo e redução do protecionismo. Os dados 
da pesquisa mostraram que o empresário frente de empresas inovadoras, percebeu 
o processo de abertura da econômica, como oportunidade de aprender com con-
correntes externos e um desafio em termos de capacidade de selecionar os mais 
eficientes. O comportamento deste segmento inovador do empresariado nacional 
tem sido orientado pela busca de padrões de qualidade a produtividade inter-
nacional e pela reestruturação da firma de forma a criar um ambiente propício 
ao surgimento de inovações tecnológicas. Neste segmento inovador predominam 
empresários que perceberam a necessidade e oportunidade, no período de pro-
teção da indústria nacional, de acumular conhecimento e investir na melhoria 
de produtos e processos para enfrentar a concorrência e ganhar novos mercados. 

As evidências que dão suporte à hipótese da existência de segmento industrial 
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nacional que vem se destacando pela sua capacidade de vincular crescimento da 
firma com a geração de conhecimento e inovações nos levam a refletir sobre o 
papel deste novo ator na formulação de políticas de apoio à inovação no país. 
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cAPÍtulo 2

trANsforMAÇões NA INDústrIA e o Novo 
eMPreeNDeDorIsMo No brAsIL: HIPótese orIeNtADorA DA 
PAeDI.

Glauco Arbix1

joão Alberto de negri2

1. INtroDuÇÃo

Apesar das diferenças que podem separar o estilo e o funcionamento de regimes 
capitalistas espalhados pelo globo, é forçoso reconhecer que ao longo da história 
humana nenhum outro sistema exibiu trajetórias de crescimento comparáveis às 
das economias de mercado.

No entanto, em que pese a exuberância dessa evolução (o que pode ser 
acompanhado de forma mais contundente pelas trajetórias de longa duração3), 
os segredos desse sucesso estão longe de qualquer consenso – seja nas explicações 
para o crescimento da produção de bens e da produtividade, seja na evolução da 
renda ou mesmo na qualidade de vida das pessoas, apesar de todas as disparidades 
e desequilíbrios. 

Na busca de respostas mais incisivas para colocar países como o Brasil na 
rota da prosperidade, a determinação dos mecanismos sutis do desenvolvimento 
insiste em desafiar pesquisadores de todos os matizes pelo mundo afora. Nes-
sa busca, os termos inovação e empreendedorismo invariavelmente aparecem de 
forma cada vez mais recorrente, ainda que nas concepções mais tradicionais da 
economia raramente recebam algum tratamento especial. Na maior parte das ve-
zes, as teorias micro-econômicas de funcionamento das firmas não conseguem 
especificar um lugar próprio para os processos de inovação muito menos para 
as iniciativas dos empreendedores. Inovação e empreendedorismo surgem como 
engrenagens pertencentes a outras estruturas. Na teoria, em geral, as firmas são 
analisadas por seu suposto comportamento otimizador do investimento e fun-
cionariam desprovidas desses ingredientes intangíveis. Pelas dificuldades de sua 

1. Prof  do depto. de sociologia da usP. coordenador do observatório da inovação do ieA-usP.
2. Pesquisador do iPeA
3. cf. maddison, A. (2001).
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mensuração, inovação e empreendedorismo recebem, quando muito, menções 
por seus efeitos e impactos na produtividade, similar aos oferecidos à tecnologia 
(Baumol, 2002a). Seriam apenas coadjuvantes de processos regidos pela raciona-
lidade da economia.

Diferentemente, em nosso ponto de partida está a consideração que um dos 
motores do sucesso da free-market machine (Baumol, 2002b) deve ser buscado nas 
atividades das próprias empresas que vertebram a economia. Basicamente, nossa 
análise trata os processos de inovação como o produto mais importante da ativi-
dade do empreendedor, que se constituem no duplo determinante de longo prazo 
da expansão das empresas, seja no mercado interno quanto no externo.

A busca empírica de suporte para concepções distintas sobre o lugar da ino-
vação e do empreendedorismo na dinâmica econômica encontrou forte aliado no 
esforço do IPEA (2005; 2006) para capturar a atividade real das empresas e mos-
trar a endogeneidade da inovação, seu peso, função, articulação e determinação 
na dinâmica das empresas indústriais brasileiras. Esses estudos ganharam ainda 
mais corpo após um novo tratamento e reunião inédita de um banco de dados 
formado a partir de outros bancos4, assim como pelo início das comparações 
entre países, como as realizadas para o Brasil, México e Argentina (De Negri et 
ali, 2006). 

Esse novo conjunto de informações agregadas mostra como um grupo peque-
no – embora importante, uma vez que é responsável por mais de 25% das vendas 
indústriais internas – participa atualmente do mercado mundial via a exportação de 
produtos com alto e médio conteúdo tecnológico. Diferentemente, por exemplo, 
do que ocorre na Argentina e no México, essas empresas brasileiras competitivas 
têm gerado spillovers positivos em termos de salário e de produtividade. 

Ou seja, contrariamente ao anunciado por vários analistas5, os novos da-
dos disponíveis indicam que as transformações dos anos 1990 não geraram uma 
especialização regressiva, mas permitiram o surgimento de novas perspectivas e 
dinâmicas empresariais no Brasil. Isso pode ser visto basicamente pela capacidade 
que a elite indústrial brasileira – que representa atualmente cerca de 1,7% das 
firmas indústriais no Brasil, ou cerca de 1200 firmas, sendo 2/3 de capital majo-
ritariamente brasileiro (De Negri et ali, 2005) – tem demonstrado capacidade de 
competir no mercado mundial com base nos processos de inovação. Um nítido 
contraste com as visões mais conservadoras que reservam aos países em desenvol-
vimento o papel de produtores de commodities intensivas em trabalho e recursos 
naturais. Pelos achados das pesquisas do IPEA, o Brasil ocupa um lugar singular 

4. como os produzidos pelo iBGe (Pintec e PiA), a rAis (mtB), secex (mdic), compras governamentais/mPoG, Banco 
central e BB. 
5. ver, por exemplo, coutinho, l., 1996; Kupfer, d. 1998. 
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na realidade indústrial latino-americana, principalmente por se diferenciar das 
duas economias mais poderosas da região, a mexicana e a argentina. 

As pistas que perseguimos neste capítulo para construir uma explicação 
para essa peculiaridade baseiam-se nas respostas diferenciadas que uma parte das 
indústrias brasileiras deu diante das mudanças do ambiente doméstico e inter-
nacional dos anos 1990, quando um grupo de empresas começou a alterar sua 
estratégia de negócios, incorporando a busca das exportações em sua estrutura 
empresarial, mudando crescentemente sua atitude em relação à tecnologia, ino-
vação e o emprego, dando origem a um perfil corporativo anteriormente notado 
apenas nas empresas multinacionais.

Essas transformações nos convidaram a aprofundar a análise das mudan-
ças nas estratégias de negócio e de atuação corporativa que se manifestaram nos 
últimos 20 anos no Brasil, combinando o mapeamento indústrial e mensuração 
efetivados pelo IPEA com os avanços recentes da sociologia econômica que se 
esforça para recolocar a discussão sobre o empreendedorismo e inovação em novo 
patamar (Audretsch et ali., 2005). 

A fusão dessas preocupações oferece sustentação para a hipótese e aponta para 
a novidade que representa no Brasil o surgimento de um grupo seleto de empresas, 
com peso significativo, que começou a promover novas estratégias de negócio, a 
encontrar ou mesmo a criar mercados para seus produtos, a competir em mercados 
exigentes, a mudar o gerenciamento corporativo, seus hábitos e organização, de 
modo a construir corporações mais empreendedoras do que no passado, equiparan-
do-se, em muitos aspectos, às grandes corporações multinacionais. 

Estas empresas e, particularmente, as de capital majoritariamente nacional6 
apresentaram  um desempenho diferenciado para os padrões brasileiros, o que foi 
capturado pelas pesquisas do IPEA a partir da identificação de cinco componen-
tes básicos oferecida pelos estudos:

1. Atuação de empresas brasileiras no sentido de conquistar e mesmo de 
criar novos mercados (interna e externamente) tendo por base proces-
sos de inovação,uso de tecnológica e diferenciação de produtos;

2. Adequação dessas firmas às normas e padrões internacionais via inova-
ção, com objetivo de competir em mercados exigentes;

3. Utilização da inovação e tecnologia como emuladores-chave do cresci-
mento das empresas, do aumento de sua produtividade, faturamento e 
de seus desempenho exportador;

6. distinção metodológica básica operada pelo iPeA permitiu a separação das empresas pelo regime de propriedade. 
As empresas com 50% mais um de capital nacional foram consideradas brasileiras.
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4. Criação de condições para a internacionalização das firmas com base na 
inovação, seja pela adaptação a normas e procedimentos internacionais, 
seja pela busca de informação no exterior para inovar;

5. Alteração nos sistemas de gestão interna, com modificações de atitude 
em relação à remuneração do trabalho, às contratações e ao treinamen-
to e qualificação de seus funcionários. 

Temos consciência de que a ausência de séries históricas completas, assim 
como de dados e micro dados referentes ao comportamento de empresas e empre-
sários nos anos 1950, 1960 e 1970 dificulta em muito o exercício comparativo, o 
que pode retirar vigor da análise. Mesmo assim, acreditamos que o material que 
o IPEA está dando ao público é de primeira grandeza – pela originalidade, abran-
gência e sofisticação metodológica – e permite a abertura de discussão sobre o sig-
nificado de algumas transformações dos anos 1990 que, se consolidadas, exigirão 
mudanças na esfera pública e privada, pelo impacto estrutural que representam.

A noção de empreendedorismo com qual trabalhamos desloca o foco da 
ação individual – com ênfase nos aspectos comportamentais e psicológicos – para 
localizá-lo em entes coletivos, no caso, as empresas. Além dos estudos do IPEA, 
tomaremos por base as informações fornecidas pelos executivos entrevistados 
pela pesquisa sobre “Atitudes Empresariais para Desenvolvimento e Inovação” 
(PAEDI), que trabalhou com uma amostra estatisticamente consistente 
equivalente a cerca de 10% do corpo de elite das empresas indústriais brasileiras 
que competem no mercado via inovação e diferenciação de produtos7.

Para o levantamento e construção da nossa hipótese, optamos por não enve-
redar pelo cipoal de definições e conceitos sobre inovação e empreendedorismo. 
Fundamentalmente, nossa análise está ancorada nos levantamentos do IBGE, que 
desenvolveu a Pesquisa Indústrial – Inovação Tecnológica (PINTEC 2000) com 
metodologia consistente com o Manual de Oslo, que orienta as tipologias dos 
países da Comunidade Européia. O plano amostral da PINTEC 2000 representa 
um universo de 72 mil firmas indústriais com dez ou mais pessoas ocupadas. 

Os dados da PINTEC são utilizados correntemente pela comunidade aca-
dêmica brasileira e também pelo IPEA. Em que pesem os problemas inerentes ao 
Manual de Oslo, sua metodologia permite a comparabilidade de dados e informa-
ções com aceitável rigor. Para este Manual, os processos de inovação se referem: 

“à entrada no mercado de um produto (bem ou serviço) tecnolo-
gicamente novo ou substancialmente aprimorado pela introdução 
na empresa de um processo produtivo tecnologicamente novo ou 

7. Pesquisa realizada pelo iPeA e ceBrAP (2006), com financiamento FineP.
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substancialmente aprimorado. Inovação diz respeito a um produto 
e/ou processo novo para a empresa, não sendo necessariamente 
novo para o mercado/setor de atuação, podendo ter sido desenvol-
vido pela própria empresa ou por outra instituição. Pode resultar 
de novos desenvolvimentos tecnológicos, de novas combinações 
de tecnologias existentes ou da utilização de outros conhecimentos 
adquiridos pela empresa”

Trabalhos da OCDE que forneceram base para a elaboração do Manual de 
Oslo apresentam a inovação como um

“Iterative process initiated by the perception of a new market and/
or new service opportunity for a technology based invention whi-
ch leads to development, production, and marketing tasks striving 
for the commercial success of the invention” .8

Essa elaboração pressupõe que o processo de inovação é, por natureza, inces-
sante e recorrente. Cada inovação que chega ao mercado provoca uma sequência 
de novas modificações e melhorias configurando fluxos diversificados, em vários 
níveis e dimensões, com impacto dinamizador do conjunto da economia. Esse 
processo contínuo e multiplicador ocorre em vários níveis da economia e pode 
ser capturado, em maior ou menor grau, dependendo da qualidade da metodo-
logia. Uma invenção, por exemplo, só se torna uma inovação quando assume a 
forma de um produto difundido no mercado. Isso significa que uma invenção 
pode permanecer restrita a um laboratório sem jamais se transformar em produto 
comercializado, ou seja, numa inovação. 

Nossa motivação básica, portanto, para além das ideias e concepções, foi  
capturar as transformações que alteraram comportamento corporativo das em-
presas brasileiras mais competitivas e sua relação com os processos de inovação. 

Nesse sentido, é preciso deixar claro que os processos de inovação enfatiza-
dos pelas pesquisas do IPEA são mais amplos do que os normalmente vinculados 
à pesquisa básica e aplicada. Referem-se, fundamentalmente, ao desenvolvimento 
de novos produtos e serviços, aos processos de sua geração, ao marketing e distri-
buição, aos serviços pós-venda, às estratégias de negócio, às adaptações e melho-
rias que geram um diferencial de competição para as empresas. Dessa forma, uma 
descoberta, um processo ou produto novo (não importa se high-tech ou low-tech), 
será tratado como inovador não apenas pelo seu conteúdo (maior ou menor) de 
tecnologia embarcada, mas pela sua capacidade de produzir retorno econômico à 
empresa que o gerou. 

8. ocde, the nature of innovation and the evolution of the productive system. technology and productivity: the 
challenge for economic policy. Paris: oecd, 1991, pp. 303–314.
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2. trANsforMAÇões reCeNtes NAs eMPresAs INDústrIAIs brAsILeIrAs 

Essa abordagem nos levou a buscar a trabalhar a ampla transformação das empre-
sas brasileiras, cujos sinais mais evidentes se manifestam na evolução e sintonia de 
um conjunto de firmas indústriais com novas trajetórias tecnológicas. Essas fir-
mas, por sua vez, passaram por transformações e são dirigidas por uma camada de 
empresários que têm enfrentado as adversidades do mercado (interno e externo) 
de um modo substantivamente distinto do que ocorreu em outros períodos de 
nossa história, basicamente entre os anos 1940 e meados dos anos 1970.

Dados da Paedi indicam que esse empresário é um homem branco, com 
40 anos de idade média, com terceiro grau completo, que trabalha em São Paulo 
majoritariamente, que viaja frequentemente para o exterior e fala outras línguas 
(Paedi, 2007).

Do ponto de vista de sua qualificação, participam da elite social brasileira. 
Pela média de idade, podemos dizer que a maior parte desses executivos não par-
ticipou do ciclo desenvolvimentista, do dirigismo estatal e do protecionismo que 
marcaram a economia brasileira. Pelo gênero e raça, mantêm as características 
tradicionais da elite: são brancos e homens. Mas pela atividade e transformações 
que patrocinaram nas empresas que lideram, se distanciaram da tutela do Estado 
e decidiram se preparar para garantir participação crescente no mercado interno 
e externo.

Os dados e informações encontrados pela Paedi sugerem um processo de 
amadurecimento da sociedade brasileira em uma de suas dimensões-chave, a que 
dispõe sobre as atividades empreendedoras que geram profundos impactos sobre 
a economia, o sistema produtivo e a sociedade como um todo.

Não é nova a análise de que o modelo de crescimento e indústrialização 
via substituição de importações e baseado em um sistema protecionista de longa 
duração estimulou a consolidação de um viés pró-mercado interno nos processos 
de desenvolvimento das empresas, viés este que tem muito peso nas explicações 
sobre a tímida participação das empresas brasileiras no mercado internacional.

O modelo implementado intensamente no pós-guerra consolidou no País 
uma indústria densa, relativamente articulada e com uma rede de fornecedores 
locais. 

Sabemos, porém, que os resultados dessa indústrialização foram assimétri-
cos e marcadamente desequilibrados. Do ponto de vista de seu funcionamento, 
também sabemos que a ampla e profunda malha protecionista construída ao lon-
go de anos, aliada à forte presença do Estado nos processos produtivos, ajudou a 
forjar estilos e comportamentos empresariais relativamente acomodados e mesmo 
passivos diante da evolução tecnológica, do comércio internacional e das princi-
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pais alterações de qualidade da economia mundial. 

Essa acomodação gerou um distanciamento da indústria brasileira dos pa-
drões modernos de competição do mercado internacional, basicamente guiados 
pela capacidade de as empresas realizarem inovação tecnológica e diferenciarem 
produtos no mercado. Essa relativa passividade estaria na raiz das dificuldades 
de nosso sistema produtivo transitar para estilos diferentes de desempenho e de 
desenvolvimento, o que lhe daria condições de disputar espaço privilegiado em 
meio à aguda competição moderna.

Temos consciência de que as explicações sobre o processo de transição no 
Brasil, com todas as suas consequências negativas no campo da economia – a 
começar pelo baixo crescimento exibido ao longo dos últimos 25 anos – exigem 
o aprofundamento da pesquisa em todas as dimensões da economia e sociedade. 

Nosso ponto de entrada nesse debate sugere o seguinte: mesmo que algumas 
mudanças de fundo iniciadas no final dos anos 1980 e aprofundadas nos 1990 
(baseadas na abertura econômica, na diminuição do protecionismo e privatização 
de tradicionais ativos do Estado) tenham sido parciais e incompletas, e que a 
construção de novos marcos regulatórios e de um ambiente propício ao inves-
timento produtivo tenha apenas engatinhado, o impacto sobre as empresas do 
novo ambiente criado foi significativo. 

Parcela relevante do empresariado indústrial aceitou o desafio de produ-
zir em meio a um novo ambiente competitivo: reordenou estruturalmente suas 
empresas, mudou velhos hábitos de gestão, introduziu fortes preocupações com 
a qualidade a produtividade, incorporou na sua estratégia uma perspectiva ex-
portadora e passou a buscar sistematicamente a inovação tecnológica. Com isso, 
ao contrário de um movimento de desindústrialização, ou de uma especialização 
regressiva, tivemos uma reestruturação que modernizou um conjunto significa-
tivo de empresas, que alcançou um padrão de competitividade inédito em nossa 
história. 

Recentemente, o desenvolvimento do debate público sobre as políticas de 
incentivo à inovação tecnológica em geral, e as pesquisas realizadas por várias ins-
tituições para apoiar a elaboração das Diretrizes da Política Indústrial Tecnológica 
e de Comércio Exterior (PITCE)9 e  Política de Desenvolvimento da Produção  
(PDP) , trouxeram novos elementos para explicar o atual desempenho positivo, 
comportamento mais agressivo e inserção externa mais dinâmica da indústria 
brasileira.  

O surpreendente desempenho exportador brasileiro (responsável por suces-

9. com destaque para o iPeA, cedeplar, coppe, uFrj, usP, unicamp.
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sivos recordes positivos no balanço de pagamentos) deu maior relevância às con-
clusões de algumas pesquisas avançadas – como as desenvolvidas pelo IPEA sobre 
inovação tecnológica10 – e estimularam-nos a ampliar o atual quadro explicativo 
dos principais obstáculos estruturais ao avanço da indústria nacional e as possibi-
lidades de sua aproximação das melhores práticas mundiais.

Comparação internacional realizada por De Negri et ali. (2006) destacou os 
traços peculiares do Brasil em relação às duas maiores economias latino-americanas, 
a do México e da Argentina, indicando que a reestruturação produtiva brasileira 
não pode ser tratada como um caso a mais no rol dos países em desenvolvimento. 

A singularidade da indústrialização brasileira recente exige tratamento ana-
lítico e metodológico apropriado, seja pelos resultados diferenciados que o Brasil 
exibe em sua participação no comércio mundial (como exportador crescente de 
produtos com média e alta densidade tecnológica), seja pela dimensão, heteroge-
neidade e complexidade da malha produtiva. Mas também pelas novas estratégias 
de sobrevivência desenvolvidas por um grupo de empresas a partir dos anos 1990, 
que é ponto focal da Pesquisa sobre o empresariado nacional à frente das empresas 
mais inovadoras do país. 

Os sinais são de que o novo ambiente econômico gerado a partir dos anos 
1990, ensejou o surgimento de um novo comportamento empresarial, seja em 
relação ao Estado e mercado interno, seja em relação aos grandes mercados mun-
diais. Distanciando-se da recorrente passividade e tradicional dependência das 
iniciativas governamentais, parte do empresariado indústrial começou a se con-
formar como um segmento disposto a enfrentar e a se equiparar às melhores 
práticas da concorrência internacional, particularmente aquelas associadas à ino-
vação tecnológica, com profundas consequências para a modernização de suas 
empresas.

A pesquisa sobre Atitudes Empresariais para o Desenvolvimento e Inovação 
foi desenhada para testar a hipótese da existência de segmento da elite indústrial 
que vem se destacando pela sua capacidade de vincular crescimento da firma com 
a geração de conhecimento e inovação. 

Estes novos empreendedores se destacariam por serem mais proativos em re-
lação aos mercados e ao Estado, criando redes capazes de articular diferentes atores 
em estratégias inovadoras. O desempenho diferenciado de um grupo significativo 
de empresas brasileiras, dentro e fora do mercado brasileiro, sugere uma alteração 
profunda de estratégia e de comportamento de uma parte do empresariado. A se 
confirmar a hipótese, estaríamos praticamente diante de um catalisador chave de 

10. linha de pesquisa sobre inovação e novos Padrões tecnológicos das Firmas Brasileiras, da diretoria de estudos 
setoriais do iPeA.
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profundas alterações no sistema sócio-produtivo brasileiro, pois além de incorpo-
rarem em suas decisões novos tratamentos em relação aos seus trabalhadores, ao 
gerenciamento de qualidade e à tecnologia, esses empresários também estariam 
alterando hábitos históricos nas suas relações com o Estado e a sociedade. 

O significado maior dessa mudança residiria no comportamento mais aber-
to ao diálogo e cooperação com o setor público – tanto na elaboração quanto na 
implementação de políticas de competitividade e inovação –  e nas estratégias de 
menor apego à tradicional “rent-seeking”, que esteve na raiz de sua preferência 
pelo protecionismo em detrimento da competição aberta. 

Nas sessões seguintes apresentamos um resumo dos estudos e das evidências 
que inspiraram as hipóteses orientadoras da Paedi.  

3.CLAssIfICAÇÃo DAs fIrMAs Por suA estrAtéGIA CoMPetItIvA

Uma nova geração de estudos sobre inovação, com destaque para a recente pro-
dução do IPEA intitulado “Inovação e Padrões Tecnológicos na Indústria Brasi-
leira”, conseguiu reunir um conjunto inédito de informações sobre a indústria 
brasileira11. Mais precisamente, os trabalhos de Borges Lemos, Moro, Domingues 
e Ruiz12, de Prochnik e Araújo13, de Kupfer e Rocha14, De Negri, Salerno e Barros 
de Castro15, Viotti, Baessa e Koeller16, De Negri, F.17 e de Arbix, Salerno e De 
Negri18, contribuíram para uma nova classificação e hierarquização das empresas 
segundo suas estratégias competitivas, possibilitando o seu mapeamento e um 

11. A base de dados organizada pelo iPeA reúne informações da Pesquisa indústrial Anual (PiA) e da Pesquisa indús-
trial sobre inovação tecnológica (Pintec) do instituto Brasileiro de Geografia e estatística (iBGe). integra também 
os dados da relação Anual de informações sociais (rAis) do ministério do trabalho e emprego (mte), da secretaria 
de comércio exterior (secex) do ministério de desenvolvimento indústria e comércio exterior (mdic), do censo do 
capital estrangeiro do Banco central (BAcen), do registro de capitais Brasileiros no exterior (BAcen) e da Base de 
dados de compras Governamentais do ministério do Planejamento, orçamento e Gestão (mPoG). este banco de 
dados é composto por uma amostra de aproximadamente 70 mil firmas indústriais que empregam cerca de cinco 
milhões de trabalhadores.  
12. m. lemos et alli, “A organização territorial da indústria no Brasil”, in j. de negri e m. salerno (orgs.), Inovações, 
padrões tecnológicos e desempenho das firmas indústriais brasileiras. Brasília: iPeA, 2005.
13. v. Prochnik e r. Araújo, “uma análise do baixo grau de inovação na indústria brasileira a partir do estudo das firmas 
menos inovadoras”, in j. de negri e m. salerno (orgs.), Inovações, padrões tecnológicos e desempenho das 
firmas indústriais brasileiras. Brasília: iPeA, 2005.
14. d. Kupfer e F. rocha, “determinantes setoriais do desempenho das empresas indústriais brasileiras”, in j. de negri 
e m. salerno (orgs.), Inovações, padrões tecnológicos e desempenho das firmas indústriais brasileiras. 
Brasília: iPeA, 2005.
15. j. de negri e m. salerno e A. castro, “inovações, padrões tecnológicos e desempenho das firmas indústriais 
brasileiras”, in j. de negri e m. salerno (orgs.), Inovações, padrões tecnológicos e desempenho das firmas 
indústriais brasileiras. Brasília: iPeA, 2005.
16. e. viotti, A. Baessa e P. Koeller, “Perfil da inovação na indústria brasileira: uma comparação internacional”, in 
j. de negri e m. salerno (orgs.), Inovações, padrões tecnológicos e desempenho das firmas indústriais 
brasileiras. Brasília: iPeA, 2005.
17. F. de negri, “Padrões tecnológicos e de comércio exterior das firmas brasileiras”, in j. de negri e m. salerno (orgs.), 
Inovações, padrões tecnológicos e desempenho das firmas indústriais brasileiras. Brasília: iPeA, 2005.
18. G. Arbix, m. s. salerno e j. A. de negri, 2005b, idem.
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debate mais acurado sobre o atual patamar competitivo da indústria.

Desse trabalho retiramos a classificação das empresas que buscam as estraté-
gias mais promissoras para a lucratividade das empresas, ou seja, as empresas que 
competem baseadas na diferenciação de seus produtos ou em processos de inova-
ção. São as empresas que decidem tomar relativo distanciamento da concorrência 
via menores salários, maiores jornadas de trabalho ou derivada de recursos natu-
rais (commodities), muito sensíveis às flutuações de preço. Vários autores destacam 
que os países mais desenvolvidos fazem uso intenso de políticas específicas para 
desenvolver a inovação tecnológica e a diferenciação de produtos, seja por meio 
de investimentos e incentivos diversos, seja por meio de mecanismos especiais de 
regulamentação. Vários estudos confirmam essa análise e indicam que políticas 
desse tipo executadas pelos países avançados buscam, antes de tudo, manter a 
preponderância tecnológica de suas próprias empresas19. 

As empresas que inovam e diferenciam produtos representam um conjunto 
de apenas 1,7% das cerca de 100 mil empresas indústriais brasileiras que possuem 
10 ou mais pessoas ocupadas. São as empresas de maior conteúdo tecnológico 
que competem por diferenciação de bens produzidos, que exportam e conseguem 
para seus produtos um preço especial (prêmio) de cerca de 30% a mais do que os 
demais exportadores brasileiros para os principais mercados do mundo. Essas em-
presas buscam criar condições para desenvolver as estratégias competitivas mais 
promissoras do ponto de vista corporativo, concentrada na ponta mais dinâmica e 
que tende a capturar parcela maior da renda gerada pela indústria. Diferenciam-se 
das firmas especializadas em produtos padronizados, categoria que reúne empre-
sas atualizadas do ponto de vista de algumas características operacionais (fabrica-
ção e logística), mas defasadas no que se refere a outras ferramentas modernas da 
competição, como a pesquisa e desenvolvimento, marketing, gerenciamento de 
marcas. Mais importante ainda, essas empresas competem basicamente por custo 
e preço, ainda que, como as empresas que inovam e diferenciam produtos, dife-
renciem-se da imensa massa de empresas brasileiras (cerca de 80%) que oferecem 
produtos de qualidade inferior, que não exportam, mas se mostram capazes de 
captar espaços no mercado, por meio de baixos preços e outras vantagens, como 
as advindas dos salários, por exemplo.

Pelos dados do IBGE, de um universo de mais de 60 mil firmas indústriais, 
1.199 são empresas que inovam e diferenciam produtos, 15.311 são especializa-
das em produtos padronizados e outras 55.486 não diferenciam e têm produti-
vidade menor.

19. innovate America, National Innovation Initiative Report, council of competitiveness, 2004.
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tabela 1
Número de firmas na indústria brasileira segundo suas estratégias competitivas e 
características (2000)

estratégia competitiva
número de 
empresas

e %

Faturamento
médio
(mi r$)

Participação no 
faturamento

(%)

remuneração média
(r$/mês)

Prêmio salarial
(%)

inovam e diferenciam 
produtos

1.199
(1,7%)

135,5 25,9 1.254,64 23

especializadas em produ-
tos padronizados

15.311
(21,3%)

25,7 62,6 749,02 11

não diferenciam e têm 
produtividade menor

55.495
(77,1%)

1,3 11,5 431,15 0

total 72.005 100

Fonte: iBGe, 2000; iPeA (2005), com incorporação de dados da PiA/iBGe, secex/mdic, BAcen e rais/mte.

A grande maioria das empresas é composta por firmas que não diferen-
ciam produtos e têm produtividade menor. Nesta categoria estão incluídas as 
empresas de médio e pequeno porte que oferecem produtos não diferenciados, 
de qualidade menor e que concorrem via preços. A sua grande participação nu-
mérica não é refletida, entretanto, com mesma intensidade, quando o indicador 
é a participação no faturamento. Estas firmas correspondem apenas a 11,5% do 
faturamento total da indústria brasileira. Ao mesmo tempo, as firmas que inovam 
e diferenciam produtos apesar de representarem numericamente apenas 1,7% da 
indústria brasileira são responsáveis por 25,9% do faturamento indústrial. Em 
termos de participação percentual no faturamento, a grande representatividade 
das empresas da indústria brasileira é formada por firmas especializadas em pro-
dutos padronizados. Estas firmas respondem por 62,6% do faturamento.

A escala de produção das firmas que inovam e diferenciam produtos é signi-
ficativamente maior do que nas demais categorias. O faturamento médio destas 
firmas é de R$ 135,5 milhões, sendo que nas firmas especializadas em produtos 
padronizados o faturamento é de R$ 25,7 milhões e naquelas que não diferen-
ciam e têm produtividade menor é de R$ 1,3 milhão. 

Apesar do diferencial significativo entre o tamanho médio das firmas nas 
diferentes categorias, os dados permitem-nos considerar que a eficiência de escala 
entre as firmas que inovam e diferenciam produtos e as especializadas em bens 
padronizados está muito próxima; porém, ambas diferem das firmas que não di-
ferenciam e tem produtividade menor. Isto mostra que os rendimentos de escala 
das firmas que não diferenciam e têm produtividade menor é inferior quando 
comparado com as demais empresas e que uma parte da ineficiência destas firmas 
está associada ao fato delas operarem em escala de produção menor do que as 
demais.
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As variáveis relativas ao pessoal ocupado na firma são relevantes para análise 
de sua estratégia competitiva. A remuneração média mensal do pessoal ocupado 
é R$ 1.254,64 nas firmas que inovam e diferenciam produtos, R$ 749,02 nas 
firmas especializadas em produtos padronizados e R$ 431,15 nas firmas que não 
diferenciam e têm produtividade menor. Essa remuneração está associada às ca-
racterísticas da mão de obra. A escolaridade média do trabalhador nas firmas que 
inovam e diferenciam produtos é significativamente maior do que nas demais 
firmas. Em média, o empregado destas firmas tem 9,13 anos de estudos contra 
7,64 nas firmas especializadas em produtos padronizados e 6,89 nas firmas que 
não diferenciam e têm produtividade menor. O tempo de permanência médio do 
trabalhador (54,09 meses) também é maior nas firmas que diferenciam produtos, 
menor nas firmas especializadas em bens padronizados (43,90 meses) e ainda 
menor nas que não diferenciam e tem produtividade menor (35,41 meses em 
média). 

Bahia e Arbache20 mostraram que, além das características do indivíduo, da 
firma e do setor indústrial que afetam a remuneração do pessoal ocupado, há um 
prêmio salarial pago pelas empresas que inovam e diferenciam produtos quando 
comparadas às demais empresas. Segundo estes autores, se as firmas forem exata-
mente iguais e se diferenciarem exclusivamente por suas estratégias competitivas, 
as firmas que inovam e diferenciam produtos remuneram os empregados 23% 
a mais do que as firmas que não diferenciam e têm produtividade menor. E o 
prêmio salarial é 11% maior nas firmas especializadas em produtos padronizados 
quando comparadas com as que não diferenciam e têm produtividade menor. 
Estes achados mostram que firmas que competem por inovação e diferenciação 
de produto tendem a remunerar melhor a mão de obra ocupada, sugerindo que as 
políticas de incentivo à inovação e diferenciação de produto têm efeitos positivos 
sobre os salários.

3.1 Inovação tecnológica na Indústria brasileira

A taxa de inovação na indústria brasileira é de 31,5% levando-se em consideração 
as firmas com 10 ou mais pessoas ocupadas. A inovação de produto e processo 
novo para o mercado é, porém, muito menos frequente entre as firmas, chegando 
a 4,1% entre as inovadoras de produto e 2,8% de processo. A tabela 2 apresenta 
o resultado do processo inovativo das firmas na indústria brasileira por categoria.

20. l. Bahia e j. Arbache, “diferenciação salarial segundo critérios de desempenho das firmas indústriais brasileiras”, 
in j. de negri e m. salerno (orgs.), Inovações, padrões tecnológicos e desempenho das firmas indústriais 
brasileiras. Brasília: iPeA, 2005.
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tabela 2
taxa de inovação segundo a estratégia competitiva das firmas (1998-2000)

estratégia competitiva
inovadoras de produto inovadoras de processo

total novo para mercado novo para empresa total novo para mercado novo para empresa

inovam e diferenciam 
produtos

100,0 100,0 28,4 70,6 35,7 48,5

especializadas em pro-
dutos padronizados

26,2 4,5 23,1 35,6 5,7 31,6

não diferenciam e têm 
produtividade menor

13,4 1,9 11,7 21,4 1,3 20,4

total 17,6 4,1 14,4 25,2 2,8 23,3

Fonte: iBGe, 2000. iPeA (2005) com incorporação de dados da PiA/iBGe, secex/mdic, BAcen e rais/mte.

obs: percentuais por categoria de estratégia competitiva. Assim, os 4,5% da 2a.linha e 2a. coluna significam que 4,5% das 
empresas especializadas em produtos padronizados introduziram produto novo para o mercado. como a empresa pode inovar 
simultaneamente em produto e processo, novos para a empresa ou para o mercado, os percentuais não somam 100%.

Pela tabela, 70,6% das firmas que Inovam e diferenciam produtos realizaram 
também inovações de produto e processo simultaneamente, sendo que 35,7% fi-
zeram inovação de processo novo para o mercado doméstico. O percentual alto de 
firmas que realizam inovações de produto e de processo dentre as firmas que ino-
vam e diferenciam produtos parece indicar que a inovação de produto novo para 
o mercado exige também da firma esforço de inovação em processo. O padrão de 
inovação tecnológica das firmas especializadas em produtos padronizados é dife-
rente: 35,6% destas firmas implementaram inovação de processo; as inovadoras 
de produto representam 26,2% do total de firmas nesta categoria. 

De forma geral, esses números indicam que há um diferencial de padrão 
de inovação tecnológica das firmas que inovam e diferenciam produto quando 
comparadas com as demais. Nas firmas especializadas em produtos padronizados 
e nas firmas que não diferenciam e têm produtividade menor, o comportamento 
inovador estaria fortemente associado à difusão tecnológica, que seria realizada de 
forma especialmente relevante por meio da inovação de processo. 

Uma parte significativa das inovações de processo seria realizada com a in-
trodução de máquinas e equipamentos, frequentemente importadas. Nas firmas 
especializadas em produtos padronizados, o percentual de inovadoras é maior do 
que nas que não diferenciam e têm produtividade menor, indicando uma preo-
cupação maior com a eficiência produtiva, tanto técnica quanto de escala. Entre 
as que não diferenciam e têm produtividade menor, há um grande número de 
firmas, geralmente pequenas e médias, que não inovam nem participam de pro-
cessos de difusão tecnológica. Via de regra são firmas defasadas tanto do ponto de 
vista tecnológico como de eficiência produtiva.

Os números apresentados a seguir (tabela 3) também são consistentes com 
as evidências de que a difusão de tecnologia domina o comportamento inovador 
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das firmas especializadas em produtos padronizados e das firmas que não diferen-
ciam e têm produtividade menor. 

Quando se observa a informação sobre qual seria o principal responsável 
pela inovação, vê-se que 78% das firmas que realizaram inovação de processo 
nas firmas especializadas em produtos padronizados indicaram que o principal 
responsável pela inovação foi outra empresa. Este percentual é de 88,3% no caso 
das firmas que não diferenciam e têm produtividade menor. Menos da metade, 
47,5%, das inovações de processo são realizadas por outra empresa no caso das 
firmas que inovam e diferenciam produtos. Mesmo no caso das inovações de 
produto, a difusão de tecnologia é maior nas firmas especializadas em produtos 
padronizados e nas firmas que não diferenciam e têm produtividade menor quan-
do comparadas às firmas que inovam e diferenciam produtos.

tabela 3
Principais responsável pela inovação. Percentual por categoria (1998-2000)

estratégia competitiva
Produto

empresa
outra empresa 

do grupo
empresa em cooperação outras empresas

inovam e diferenciam produtos 65,6 17,0 12,3 5,0

especializadas em produtos padronizados 72,6 6,0 9,9 11,5

não diferenciam e têm produtividade menor 71,6 0,5 5,9 21,9

total 71,4 3,8 7,8 17,0

estratégia competitiva
Processo

empresa
outra empresa 

do grupo
empresa em cooperação outras empresas

inovam e diferenciam produtos 30,7 6,6 15,2 47,5

especializadas em produtos padronizados 13,1 2,5 6,3 78,1

não diferenciam e têm produtividade menor 8,1 0,1 3,5 88,3

total 10,6 1,2 4,9 83,3

Fonte: iBGe, 2000. iPeA (2005), com incorporação de dados da PiA/iBGe, secex/mdic, BAcen e rais/mte.

A tabela 3 também mostra que as firmas que inovam e diferenciam pro-
dutos apresentam simultaneamente a maior porcentagem de desenvolvimento 
próprio de processo (ou seja, dentro da própria unidade) e a menor incidência 
de recurso a outras empresas. Ou seja, os dados sugerem que há uma associação 
entre inovação e diferenciação de produto e inovação de processo, ainda que essa 
inovação possa ser decorrente de mudança de equipamento. Esse achado é im-
portante porque contribui para diferenciar o tipo de inovação que é desenvolvido 
pelas empresas brasileiras, quando comparadas às empresas similares do México 
e da Argentina. Nestes países, o esforço inovador interno é muito menor do que 
no Brasil, e extremamente concentrado na compra de equipamento novo. Essa 
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realidade certamente dá fortes indicações das estratégias distintas que vêm sendo 
adotadas por empresas do mesmo padrão nos três países, e realça o lugar especial 
ocupado pelas empresas brasileiras de que Inovam e diferenciam produtos (De 
Negri et ali. 2006).   

Faz parte também do esforço inovador das empresas a capacidade de as fir-
mas estabelecerem alianças cooperativas e parcerias para a inovação tecnológica. 
As parcerias são distintas de acordo com o padrão de inovação das categorias de 
firmas. Apesar de ser distinto o padrão de inovação tecnológica quando se compa-
ram firmas que inovam e diferenciam produtos com as demais, deve-se observar 
que as firmas especializadas em produtos padronizados e as que não diferenciam e 
têm produtividade menor, quando realizam inovação de produto, fazem-no com 
um esforço individual maior do que as firmas que inovam e diferenciam produ-
tos. Pelos dados, 29,3% das firmas que inovam e diferenciam produtos realizaram 
inovação de produto em conjunto com outra empresa do grupo empresarial ao 
qual pertencem ou então em cooperação com outras empresas. Nas firmas espe-
cializadas em produtos padronizados, este percentual é de 15,9%, e nas firmas 
que não diferenciam produto e têm produtividade menor é de apenas 6,4%.

As firmas que inovam e diferenciam produtos também realizam gastos na 
aquisição de P&D externo e de conhecimento como proporção do faturamento 
maior do que nas demais categorias, dado consistente com as evidências de que 
estas firmas cooperam ou realizam inovações dentro do seu grupo empresarial. 
Não é trivial, entretanto, a relação de causalidade entre o desempenho inovativo 
da firma e essa cooperação: as firmas podem inovar e com isso ampliar o leque 
de cooperação/parceria e de troca de informações com outras firmas que também 
inovam, ou então podem associar-se para alcançar uma inovação tecnológica pre-
tendida.

Um dos indicadores do esforço individual das firmas que realizam inovação 
são os gastos de P&D interno como proporção do faturamento. Considerando-se 
apenas as firmas inovadoras em cada categoria, a média do percentual de gastos de 
P&D interno sobre o faturamento para firmas que inovam e diferenciam produ-
tos é de 3,06%, superior às demais firmas. Nas firmas especializadas em produtos 
padronizados este percentual é de 2,03% e nas firmas que não diferenciam e têm 
produtividade menor é de 1,36%.

O esforço das firmas para realizar inovação tecnológica tem como objetivo 
aumentar os recursos e potencialidades disponíveis no seu interior e com isso 
obter vantagens competitivas que se traduzem em rentabilidade superior às de 
seus competidores. O impacto da inovação tecnológica em termos de recursos e 
potencialidades pode ser visto na tabela 4. Esta tabela apresenta o percentual de 
firmas que atribuíram alta importância aos processos de inovação.
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Nas firmas que inovam e diferenciam produtos, a inovação tem um impacto 
maior na melhoria da qualidade e na ampliação da gama dos produtos ofertados. 
De fato, um dos ativos importantes desta categoria em comparação com as de-
mais é a sua potencialidade de diferenciar e melhorar a qualidade do seu produto. 
46,8% das firmas que inovam e diferenciam produtos atribuíram alta importância 
da inovação tecnológica para a ampliação da gama de produtos ofertados. Deve-se 
levar também em conta que para as demais categorias de firmas o percentual é sig-
nificativamente menor. A estratégia de direcionar os recursos disponíveis na firma 
para gerar inovações que aumentem as potencialidades de diferenciar e melhorar 
a qualidade do produto ofertado se reflete no seu posicionamento no mercado. O 
percentual de firmas que atribuíram alta importância à inovação tecnológica para 
a manutenção, ampliação e abertura de novos mercados é maior nas firmas que 
inovam e diferenciam produtos do que nas firmas especializadas em produtos pa-
dronizados e nas firmas que não diferenciam e têm produtividade menor.

tabela 4
Impactos da inovação: percentual de firmas inovadoras que atribuíram importância 
à inovação sobre características específicas (1998-2000)

estratégia competitiva

Produto mercado

melhorou a 
qualidade dos 

produ

Ampliou a gama 
de produtos 
ofertados

Permitiu manter 
a participação 
no mercado

Ampliou a 
participação no 

mercado

Permitiu 
abrir novos 
mercados

inovam e diferenciam 
produtos

61,2 46,8 55,8 47,5 34,9

especializadas em produtos 
padronizados

57,1 28,7 50,6 39,9 23,7

não diferenciam e têm 
produtividade menor

55,6 24,0 47,7 34,6 21,0

estratégia competitiva

Processo

Aumentou a 
capacidade 
produtiva

Aumentou a 
flexibilidade da 

produção

reduziu os 
custos do 
trabalho

reduziu o 
consumo de 

matérias primas

reduziu o 
consumo de 

energia

inovam e diferenciam 
produtos

34,1 32,7 23,7 10,6 8,8

especializadas em produtos 
padronizados

42,5 36,7 24,2 9,2 9,0

não diferenciam e têm 
produtividade menor

43,6 34,6 22,3 7,2 8,3

estratégia competitiva

outros impactos

reduziu impacto no 
meio ambiente

enquadramento nas normas do mercado 
interno

enquadramento nas 
normas do mercado 

externo

inovam e diferenciam 
produtos

28,8 32,9 23,1

especializadas em produtos 
padronizados

27,4 23,0 13,2

não diferenciam e têm 
produtividade menor

22,2 15,9 1,8

Fonte: iBGe (2000). iPeA (2005), com incorporação de dados da PiA/iBGe, secex/mdic, Bacen, rais/mte.
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O percentual de firmas que atribuíram alta importância ao aumento da ca-
pacidade produtiva e à flexibilidade de produção é maior nas firmas especializadas 
em produtos padronizados  e nas firmas que não diferenciam e têm produtividade 
menor. Estas firmas tendem a direcionar os recursos disponíveis para ampliar suas 
potencialidades fabris. Produtoras de bens menos diferenciados, as firmas inova-
doras destas categorias tendem a ampliar suas potencialidades procurando fazer o 
mesmo da melhor forma. Isso significa que grande parte da inovação realizada por 
estas firmas é de processo. De forma geral são menores os percentuais de firmas 
que atribuíram alta importância da inovação tecnológica para a redução de custos 
do trabalho, consumo de matérias primas e energia elétrica e parece não haver 
grande diferença na comparação entre as categorias.

Um número especialmente relevante que deve ser observado na tabela 4 é 
que 23,1% das firmas atribuíram alta importância à inovação para seu enquadra-
mento nas normas do mercado externo. Nas firmas especializadas em produtos 
padronizados este percentual é de 13,2%.

Uma das potencialidades mais importantes para o processo de competição 
das firmas é sua capacidade de promover mudanças microeconômicas relativas a 
estratégias de mercado e organizacionais. Não existe uma relação de causalidade 
bem definida entre estas mudanças e a inovação tecnológica. A inovação tecnoló-
gica ao mesmo tempo em que impulsiona o processo de mudança é impulsionada 
por este. Na tabela 5 está presente o percentual de firmas inovadoras que declara-
ram realizar mudanças estratégicas e organizacionais. 

tabela 5
Percentual de firmas inovadoras por categoria que implementaram mudanças 
estratégicas e organizacionais (1998-2000)

estratégia competitiva
mudanças na estratégia 

corporativa
técnicas avançadas de 

gestão
mudanças na estrutura 

organizacional

inovam e diferenciam produtos 39,1 56,0 51,8

especializadas em produtos padronizados 26,8 42,6 44,0

não diferenciam e têm produtividade menor 18,6 28,1 36,0

estratégia competitiva
mudanças de 

estratégias de marketing
mudança na estética, 

desenho etc
novos métodos de 

gerenciamento

inovam e diferenciam produtos 52,7 72,9 54,3

especializadas em produtos padronizados 44,5 66,4 35,1

não diferenciam e têm produtividade menor 38,5 68,0 16,6

Fonte: iBGe, 2000. iPeA (2005), com incorporação de dados da PiA/iBGe, secex/mdic, BAcen e rais/mte.

Dentre as firmas que inovam e diferenciam produtos, 39,1% declararam 
que realizaram mudanças na estratégia corporativa. Por mudanças na estratégia 
corporativa entende-se toda mudança relacionada às alterações de produto e/
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ou de mercado. As firmas inovadoras de produto para o mercado são de fato 
mais agressivas, não apenas em lançamentos novos, mas também na conquista 
de novos mercados. Mais de 50% destas firmas também realizaram mudanças 
na gestão, estrutura organizacional, marketing e gerenciamento. O percentual de 
mudança é menor nas demais firmas. As mudanças na estética, cor e desenho do 
produto são mudanças mais simples de serem implementadas e por isso grande 
parte das firmas, independentemente de sua categoria, realizaram estas mudanças.

3.3 A inserção no comércio exterior

As firmas que inovam e diferenciam produtos exportam e importam em média 
muito mais do que as demais firmas exportadoras. A tabela 6 apresenta indica-
dores de inserção das firmas indústriais brasileiras no comércio internacional. O 
coeficiente de exportação médio das especializadas em produtos padronizados é 
praticamente o dobro das demais firmas inseridas no comércio internacional e o 
coeficiente de importação médio é 50% maior nestas empresas quando compa-
rado com as demais.

tabela 6
Indicadores de comércio exterior segundo as estratégias competitivas das firmas 
(Média em 2000)

estratégia competitiva
exportações

(mi u$)
importações

(mi u$)
coeficiente de  
exportação (%)

coeficiente de 
importação (%)

inovam e diferenciam produtos 11,4 12,01 0,11 0,15

especializadas em produtos padronizados 2,1 1,8 0,21 0,10

não diferenciam e têm produtividade menor 0,0 0,0024 0,00 0,01

Fonte: iBGe, 2000. iPeA, com a incorporação de dados da PiA/iBGe, secex/mdic, BAcen e rais/mte. coeficiente de expor-
tação: valor exportado (r$) sobre faturamento (r$). coeficiente de importação: valor importado (r$) sobre faturamento (r$)

Parte substancial da literatura sobre os determinantes do comércio interna-
cional afirma que as exportações podem, por um lado, estar relacionadas às tra-
dicionais vantagens comparativas que são determinadas pela dotação relativa de 
fatores de produção (como mão de obra e recursos naturais) e estariam associadas 
ao comércio interindústria. Por outro lado, as exportações podem estar baseadas 
em economias de escala, inovação tecnológica e diferenciação de produto e, neste 
caso, estariam essencialmente associadas ao comércio intraindústria. O Brasil é 
um país em desenvolvimento com abundância de mão de obra e recursos natu-
rais. Isso o torna competitivo nas exportações de bens que demandam maior do-
tação relativa destes fatores. Porém, o tamanho do mercado doméstico brasileiro 
e o esforço inovativo das firmas também tornam o país competitivo em alguns 
segmentos em que a inovação tecnológica e a escala de produção são determi-
nantes da competitividade das firmas no mercado internacional. Este é um traço 
singular da indústria brasileira.
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Os indicadores de comércio exterior sinalizam um padrão de comércio mui-
to diferente entre as firmas que inovam e diferenciam produtos e as firmas especia-
lizadas em produtos padronizados. As firmas que diferenciam mais intensamente 
seu produto obtêm melhor preço no mercado internacional quando comparadas 
às demais exportadoras brasileiras. Estas firmas demandam mais importações de 
componentes ou produtos complementares às linhas de produção domésticas. 
Isto ocorre porque o Brasil é apenas parcialmente competitivo ou não-compe-
titivo em segmentos de maior intensidade tecnológica. As firmas que inovam e 
diferenciam produtos para se manterem competitivas no mercado internacional 
estariam importando componentes de maior conteúdo tecnológico para a sua 
linha de produção, ao mesmo tempo em que, com isso, diversificam sua linha 
de produtos no mercado doméstico. Desta maneira, o padrão de comércio das 
firmas que inovam e diferenciam produtos é um padrão intraindústria, somente 
em parte é intrafirma, e está caracterizado pela complementaridade tecnológica 
com o exterior.

De Negri e Freitas (2004)21 mostraram que a inovação tecnológica é um 
dos determinantes das exportações das firmas brasileiras, sendo que as firmas que 
realizam inovação tecnológica têm 16% mais chances de ser exportadora do que 
uma firma que não faz inovação tecnológica. 

3.4 Internacionalização com foco na Inovação

Uma boa parte do comércio internacional se dá intrafirma e, desta forma, o de-
sempenho exportador de um país pode ser influenciado positivamente quando 
suas empresas estabelecem subsidiárias no exterior. A subsidiária contribui para o 
aumento do desempenho exportador ao acessar canais de comercialização, adap-
tar os produtos à demanda de mercados específicos, criar mercados, acessar recur-
sos financeiros mais baratos e apropriar tecnologias não disponíveis no mercado 
doméstico.

Arbix, Salerno e De Negri (2005b)22 mostraram que os processos de inter-
nacionalização com foco na inovação tecnológica afetam positivamente o desem-
penho exportador das empresas. Verificou-se que as firmas internacionalizadas 
com foco na inovação remuneram melhor a mão de obra, empregam pessoal 
com maior escolaridade e, portanto, geram empregos de melhor qualidade. Além 
disso, as empresas internacionalizadas apresentam maior porcentual de dispêndio 
em treinamento de mão de obra relativamente ao faturamento, o que impulsiona 
a qualificação da mão de obra doméstica. Com relação às características da empre-

21. j. de negri e F. Freitas, Inovação tecnológica, eficiência de escala e exportações brasileiras. Brasília: 
iPeA, 2004.
22. G. Arbix, m. salerno e j. de negri, 2005a, idem; G. Arbix, m. salerno e j. de negri, 2005b, idem.
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sa, observou-se que as firmas internacionalizadas com foco na inovação exportam 
mais do que as firmas que não fazem este tipo de internacionalização. Portanto, 
há evidências de que o aumento da competitividade das firmas é influenciado 
positivamente pelas inovações tecnológicas resultantes do processo de interna-
cionalização. Esses autores realçaram também o elo de ligação entre a inovação 
tecnológica, a internacionalização das firmas indústriais brasileiras via investi-
mento direto externo e a obtenção de preço prêmio nas exportações. Segundo sua 
pesquisa, esse elo de ligação existe porque a inovação tecnológica produz ativos 
específicos que possibilitam e facilitam a internacionalização das firmas. Essa in-
ternacionalização, por sua vez, contribui positivamente para a obtenção de um 
preço prêmio nas suas exportações. E, num mecanismo de retroalimentação, a 
internacionalização favorece a inovação e a inovação aumenta a possibilidade de 
obtenção de preços-prêmio em relação aos demais exportadores.

Até o presente, o panorama construído a partir das pesquisas do IPEA pro-
cura sistematizar alguns sinais indicadores da nova competitividade da indústria 
brasileira que teria na sua raiz o surgimento de um agrupamento mais dinâmico 
entre o empresariado brasileiro, que estaria orientado por um novo comporta-
mento e visão empresarial. 

4. Novos CoMPortAMeNtos eMPresArIAIs 

Pelos dados disponíveis, esse novo comportamento, apesar de significativo, ainda 
é incipiente e relacionado a um conjunto restrito de empresas. Mesmo assim, 
parece-nos que o dinamismo exibido contrasta com o comportamento empresa-
rial moldado desde os anos 1940.

São significativos os indícios deste novo comportamento, contraposto ao 
estabelecido estruturalmente por uma economia fechada, baseada em mercados 
protegidos, dirigida pelo Estado, dotada de um sistema regulatório e decisório 
centralizado e fortemente orientada para o mercado interno e para a substituição 
das importações.

O primeiro grupo de sinais relevantes que surgiram com as pesquisas do 
IPEA indica que a inovação tecnológica e a diferenciação de produtos fazem parte 
das estratégias competitivas de um conjunto de firmas que representam 25,9% do 
faturamento da indústria brasileira. Essas firmas, que realizam inovação e diferen-
ciação de produtos, pagam prêmio salarial de 23%, empregam mão de obra mais 
qualificada e o pessoal ocupado nestas firmas permanece mais tempo no emprego. 

Esses registros mostram que essas firmas se diferenciam pela valorização 
maior do capital humano e do conteúdo tecnológico obtido por meio do apren-
dizado no interior da empresa. São firmas que realizam inovação de produto novo 
para o mercado e 70,6% delas realizam também inovação de processo, o que 
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indica um padrão de inovação tecnológica mais sofisticado e que não é guiado 
apenas pela difusão de tecnologias já existentes. O grande número de parcerias e 
alianças cooperativas realizadas pelas firmas que inovam e diferenciam produtos 
também indica que estas firmas são capazes de realizar esforços articulados para 
alcançar a inovação tecnológica.

Um segundo conjunto de sinais mostra que 39,1% das firmas que inovam 
e diferenciam produtos declararam que realizaram mudanças em sua estratégia 
corporativa, ou seja, mudanças relacionadas com alterações de produto e/ou de 
mercado. Essas firmas mostraram-se mais agressivas não apenas no lançamento 
de novos produtos, mas também na conquista de novos mercados. Mais de 50% 
destas firmas também realizaram mudanças na gestão, estrutura organizacional, 
marketing e gerenciamento. Estas seriam características microeconômicas mar-
cantes do processo proativo de reestruturação de um segmento significativo das 
empresas brasileiras ao longo dos anos 1990, após a abertura da economia.

Um terceiro bloco mostra que 23,1% das firmas que inovam e diferenciam 
produtos e 13,2% das firmas especializadas em bens padronizados realizaram 
inovação para se adequar às normas e padrões internacionais. Estes números 
são importantes porque sugerem a existência de uma parcela não desprezível de 
indústrias que se reorganizaram para atender o mercado externo. Mais do que 
isso, passaram a considerar a conquista de mercados no exterior como parte inte-
grante de sua estratégia empresarial. Essa informação é especialmente relevante, 
uma vez que no processo de desenvolvimento brasileiro as empresas enxergaram 
na inserção internacional apenas uma parcela residual de sua estratégia de cresci-
mento, que ganhou importância somente em momentos de restrição do mercado 
interno. O número significativo de firmas que buscou a inovação tecnológica, 
ou seja, que procurou realizar uma atividade nobre e singular do ponto de vista 
da competição para se adequar ao mercado internacional, sugere alterações de 
qualidade nas concepções e ações desse empresariado.

O quarto grupo de sinais diz respeito à importância da inovação tecnoló-
gica nas exportações brasileiras. A firma que realiza inovação tecnológica tem 
16% mais chances de ser exportadora do que uma firma que não faz inovação 
tecnológica, o que indica que o empresariado brasileiro tem identificado a inova-
ção como um processo importante para sua inserção no comércio internacional. 
Isso significa dizer que o Brasil, pelo tamanho do mercado doméstico e esforço 
inovativo das firmas, tornou-se competitivo em alguns segmentos em que a ino-
vação e escala de produção são determinantes para a conquista de uma fatia do 
mercado internacional.

O quinto bloco está relacionado à internacionalização das indústrias bra-
sileiras. As firmas que inovam e diferenciam produtos têm buscado no exterior 
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informações para realizar inovação tecnológica. Essa internacionalização, que 
tem foco na inovação, gera impactos positivos sobre o desempenho exporta-
dor das empresas, tanto para o volume exportado, quanto para o aumento do 
valor agregado.

Os sinais evidenciados pelos estudos do IPEA dão consistência à hipótese 
de que a nova competitividade da indústria brasileira encontra sustentação em 
um novo segmento empresarial no Brasil. Uma das características importantes 
da reestruturação da indústria após a abertura econômica e estabilização é que 
muitas firmas brasileiras estão desenvolvendo um comportamento proativo, 
orientando-se pelas práticas mais nobres da competição: a inovação tecnológica e 
a diferenciação de produto. 

Essas informações sugerem a necessidade de construção de uma nova agenda 
de pesquisa sobre nosso sistema produtivo e sobre as empresas e as lideranças mais 
diretamente envolvidas com a inflexão em sua trajetória que conseguimos captar. 
O objetivo é compreender os principais determinantes dessa evolução, em especial 
a natureza das novas práticas empresariais e a nova estrutura corporativa que está 
emergindo, assim como o impacto sobre o seu entorno e o ambiente produtivo.

Um dos principais indicadores que pode ser usado para verificação das hipó-
teses de consolidação de uma nova visão empresarial é o desempenho das exporta-
ções. A nova realidade deve se manifestar na trajetória das exportações brasileiras 
pois esta indicaria a melhora da competitividade de um grupo de empresas em 
mercados mais sofisticados e com produtos mais elaborados. As razões que expli-
cam o desempenho das exportações brasileiras no periodo recente continuam 
polêmicas, principalmente dadas as adversidades colocadas pela apreciação do 
Real nos últimos anos. É razoável supor que algumas respostas tenham a ver com 
a boa performance da economia mundial, com as demandas da China e eleva-
ção do preço das commodities, assim como com as novas pressões geradas pelas 
mudanças no ambiente interno e externo dos anos 1990. Mas talvez possamos ir 
além e somarmos à essas explicações algumas outras, derivadas dos novos achados:

1. Os processos de inovação foram confirmados como os elementos-chave 
do desempenho positivo alcançado no mercado externo por um grupo 
pequeno – embora significativo – de empresas indústriais brasileiras;

2. Inovação surge nas pesquisas como fortemente relacionada às exporta-
ções, qualidade e crescimento das empresas;

3. Comparadas às experiências passadas, existe um conjunto importante 
de empresas que baseia sua competitividade e crescimento na inovação, 
gerando spillovers em termos de salários, produtividade e novo esforço 
exportador;
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4. A busca de maior participação no mercado mundial indica mudanças 
significativas nas estratégias de negócio dessas empresas, o que pressio-
na pela ampliação de suas fontes de conhecimento e da capacidade de 
detectar tendências, absorver novas tecnologias e de implantar proces-
sos de aprendizagem gerencial;

5. Esse grupo de empresas paga maiores salários, contratam por prazos 
maiores seus funcionários e absorvem trabalhadores com maior nível 
educacional;

6. Essas empresas brasileiras também exibem bom desempenho no que se 
refere ao investimento em P&D, comparecendo com mais de 3% de 
seu faturamento nesse quesito-chave para a qualificação das empresas; 
apenas para ilustrar, uma vez que as comparações carecem de ajuste 
metodológico mais apurado, essa cifra de gasto em P&D é maior do 
que a média exibida pela maior parte das empresas de países da União 
Européia e maior do que o investido pelas subsidiárias das multinacio-
nais instaladas no Brasil;

7. Estas empresas não estão somente exportando, mas também investindo 
no exterior em proporções inéditas. Em 2006, pela primeira vez o in-
vestimento direto no exterior das empresas brasileiras foi maior do que 
o volume de capitais recebido; 

8. O desempenho dessas empresas contribui para desenhar a originalidade 
do caso brasileiro quando comparado ao México e à Argentina, países 
que também desenvolveram processos de substituição de importações 
e, até recentemente, possuíam uma estrutura produtiva similar à 
brasileira.

5. CoMo AvANÇAr NA PesquIsA?  

Este elenco de pontos indicam mudanças significativas no ambiente econômico, 
na estrutura das empresas e nas decisões de médio e longo prazo das empresas. 
Nessas condições, a ênfase nas alterações estratégicas e nos processos que provo-
cam mudanças na estrutura e no comportamento das empresas torna-se essencial 
para organizar o debate sobre as atribuições do novo empreendedor e do empre-
endedorismo.

Há uma constelação de propostas e definições de empreendedorismo à dis-
posição dos pesquisadores. Essa dispersão, se por um lado anima o debate, de 
outro enseja diferentes políticas, métricas, sistemas de avaliação e de acompa-
nhamento. Até mesmo os países que integram a OCDE vivem dificuldades para 
estabelecer uma definição consensual. 
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Ainda que nas últimas duas décadas o esforço para incorporar a dimensão 
da inovação e empreendedorismo nas análises econômicas tenha dado resultados 
animadores, ainda há muito a fazer pela frente. E a primeira dificuldade que salta 
que se apresenta ao pesquisador diz respeito ao caráter multidimensional do con-
ceito de empreendedorismo.

Apesar dessa dificuldade, as contribuições de muitos pesquisadores (Reynol-
ds,1999; 2001; Audretesh e Thurik, 2001) permitiram que o debate avançasse 
com base em evidências da contribuição do empreendedorismo para os processos 
de crescimento econômico.

Estudos da OCDE (2001) confirmaram o relacionamento positivo entre a 
formação de novas empresas e o crescimento econômico. Economistas como Her-
bert e Link enfatizaram a oferta de capital financeiro como característica básica a 
emular o empreendedorismo. Dessa forma, a alocação de recursos ganhou relevo 
nas atividades a informar os processos de tomada de decisão para iniciar uma 
atividade inovadora. Para esses autores, um:

“entrepreneur is someone who specializes in taking responsibili-
ty for and making judgmental decisions that affect the location, 
form, and the use of goods, resources or institutions”23. 

A visão desses pesquisadores sobre empreendedorismo coloca no centro da 
definição a capacidade de aproveitar as oportunidades e a introdução de novas 
ideias no mercado. Assim, empreendedores e empreendedorismo surgem sempre 
vinculados à ideia de mudança na economia, sejam agentes ou eventos. Essa abor-
dagem é semelhante à utilizada pela OCDE, para quem:

“Entrepreneurs are agents of change and growth in a market eco-
nomy and they can act to accelerate the generation, dissemination 
and application of innovative ideas (…) Entrepreneurs not only 
seek out and identify potentially profitable economic opportuni-
ties but are also willing to take risks to see if their hunches are 
right.24”

Para aproveitar oportunidades, os empreendedores precisam de instrumen-
tos. No caso, a ênfase é dada à capacidade de criação de novas organizações, de 
novas empresas. O problema dessa caracterização é que não raras vezes conduz a 
uma simplificação do empreendedorismo. 

Para se engajar numa ação, para iniciar um novo negócio ou para reestrutu-

23. r. hebert e A. link, “in search of the meaning of entrepreneurship”, in Small Business Economics, 1, 1989, 
pp. 39–49.
24. ocde, Fostering Entrepreneurship. Paris: ocde, 1998.
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rar um antigo, o trabalho do empreendedor não se esgota nos seus próprios limi-
tes. Foi exatamente por isso que um mosaico maior e mais complexo começou a 
ser elaborado na tentativa de capturar o empreendedorismo imerso no processo 
empreendedor. A experiência brasileira, em especial a evolução recente das em-
presas inovadoras, recomenda que os nossos esforços se voltem para relacionar as 
mudanças no ambiente econômico e social e o florescimento de novas práticas e 
comportamentos, como os expostos ao longo deste trabalho. 

Foi nesse sentido que procuramos apoio nos trabalhos de Ulijn e Brown25, 
que incluíram os marcos institucionais, legais e sociais ao tradicional modelo de 
crescimento dos economistas, de modo a reconstituir analiticamente o berço que 
embala e cultiva o empreendedorismo. 

As pesquisas desses autores encontraram sustentação em literatura já clássica 
das ciências sociais que iluminou a importância da estrutura relacional, com seus 
laços fortes e fracos, para o desenvolvimento, como as desenvolvidas por Grano-
vetter26.  

No mesmo diapasão, Saxenian atribuiu o alto desempenho do Vale do Silí-
cio (Califórnia, EUA) à interação entre indivíduos e a estrutura de redes formais 
e informais existentes na região:

“It is not simply the concentration of skilled labour, suppliers and 
information that distinguish the region. A variety of regional insti-
tutions – including Stanford University, several trade associations 
and local business organizations, and a myriad of specialized con-
sulting, market research, public relations and venture capital firms 
– provide technical, financial, and networking services which the 
region’s enterprises often cannot afford individually.”

Para a pesquisadora, essas redes interligavam diversos setores e áreas produ-
tivas, de modo que:

 “Individuals move easily from semiconductor to disk drive firms 
or from computer to network makers. They move from estab-
lished firms to start-ups (or vice versa) and even to market re-
search or consulting firms, and from consulting firms back into 
start-ups(...)”. 

25. j. ulijn e t. Brown (eds.), Innovation, Entrepreneurship and Culture: The Interaction between Tech-
nology, Progress and Economic Growth. Brookfield: edward elgar, 2004, pp. 162–203. Para uma análise do 
impacto de redes produtivas sobre a economia paulistana, na indústria do vestuário, ver: B. Kontic, Aprendizado e 
Metrópole: a reestruturação produtiva da indústria do vestuário em São Paulo. dissertação de mestrado, 
depto. de sociologia, FFlch/usP, julho de 2001.
26. m. Granovetter, “the strength of weak ties: a network theory revisited”, in r. collins (ed.), Sociological Theory. 
são Francisco: jossey-Bass, 1983, pp. 201–233.
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Vida profissional e cultural possuíam uma dinâmica de integração que po-
tencializava um fluxo inédito de conhecimento:

“(…)and they continue to meet at trade shows, industry conferen-
ces, and the scores of seminars, talks, and social activities organi-
zed by local business organizations and trade associations. In these 
forums, relationships are easily formed and maintained, technical 
and market information is exchanged, business contacts are esta-
blished, and new enterprises are conceived(…)”

O resultado, segundo Saxenian, é que esse: 

“(…) decentralized and fluid environment also promotes the diffu-
sion of intangible technological capabilities and understandings.”27

O empreendedorismo floresceu no Vale do Silício precisamente porque en-
controu apoio e força em redes formais e informais, que viabilizavam o trânsito de 
informação e conhecimento que deu origem ao dinamismo dessa região. Um dos 
sinais mais evidentes dessa dinâmica foi a proliferação de novas empresas inova-
doras, ligadas às atividades de software e de semicondutores. As pessoas, conta-nos 
Saxenian, decidiam assumir riscos e abrir novos negócios e empresas precisamente 
porque contavam com uma gama de pontos de apoio que se implantaram numa 
região e tornaram-na amigável para novos negócios. Leis, regras e procedimentos 
simplificados se somaram a uma estrutura de prêmios, de oferta de crédito e de 
incentivo social aos novos empreendimentos.

As sugestões de Saxenian e sua metodologia permanecem como forte su-
gestão para a pesquisa no Brasil, uma vez que nos convidam para uma ampliação 
do olhar que tradicionalmente lançamos sobre a atuação e as características do 
empresário, do empreendedor e do empreendedorismo. 

Na América Latina – e isso é particularmente certo para o Brasil – a imagem 
do empresariado historicamente esteve vinculada às imagens autoritárias, de ti-
midez (quando não de covardia) e de ausência de compromisso com a Nação. E, 
fundamentalmente, à imagem do lucro fácil, do aproveitador, o oposto do empre-
endedor. Esse estereótipo não consegue explicar as mudanças e posicionamentos 
do empresariado brasileiro ao longo do tempo, em especial sua relação com a re-
democratização brasileira, seu distanciamento das visões mais centralizadoras do 
Estado e, mais recentemente, a profunda modernização indústrial que promoveu 
diretamente nas empresas desde a abertura da economia28.  

27. A. saxenian, “regional networks and the resurgence of silicon valley”, in California Management Review, 
33, 1990, pp 95-98.
28. Para acompanhar a evolução e agressividade comercial e tecnológica da embraer, ver estudo de i. miranda, Em-
braer: exercício de capacitação tecnológica e produtiva e o aumento da competitividade da economia 
brasileira. dissertação de mestrado, depto. de sociologia, FFlch/usP, agosto de 2005.
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6. eMPreeNDeDorIsMo brAsILeIro

Uma das dimensões mais importantes da estratégia das empresas brasileiras de 
inovar e diferenciar seu produtos está na possibilidade de desenvolvimento de no-
vas estratégias de catching-up, baseadas nos processos de inovação. No passado, o 
Estado brasileiro operou como uma espécie de substituto do empreendedorismo, 
dada a incipiência de um  agrupamento de empreendedores nos primórdios da 
indústrialização29. 

Com o retraimento do Estado após o esgotamento do desenvolvimentis-
mo e os processos de privatização, a economia brasileira começou a vivenciar 
mudanças mais amplas nos mecanismos sutis da produção econômica. Hábitos, 
culturas, processos, hierarquias e redes foram questionadas de modo a oxigenar os 
mercados e a abrir novas possibilidades para a entrada e ação das empresas. Esse 
processo no Brasil é inacabado. Mas já produziu frutos positivos se pensarmos na 
liberação de energias do mundo privado que só conseguiam se expressar com a 
ajuda do Estado. 

Em outros momentos da história do Brasil oportunidades como as atuais 
foram desperdiçadas. A transição da indústria após o início da crise do desenvol-
vimentismo nos anos 1970 havia colocado praticamente a necessidade de uma 
correção de rumo para as empresas e para a sociedade brasileira, correção que 
poderia ter iniciado uma era de diminuição progressiva e acelerada do manto 
protecionista que envolvia a economia, com a incorporação intensiva das tecnolo-
gias de informação e da busca de uma maior inserção no comércio internacional. 
Infelizmente, a longa crise e consequente instabilidade macroeconômica manteve 
a indústria brasileira num patamar de semi-estagnação ao longo dos anos 1980. 

A abertura da economia e a liberalização comercial no início dos anos 1990 
ofereceram nova oportunidade para a reconversão da indústria, só que, desta vez, 
em condições de competição – nacional e internacional – muito mais aguda. 

Cerca de duas décadas depois, ainda contando com imenso despreparo para 
a inovação da maioria da indústria, um pequeno grupo de empresas desponta 
com energia suficiente para sustentar sua expansão a partir de escolhas que enfa-
tizam a busca de novas técnicas e tecnologias, a valorização do conhecimento, da 
qualificação de seus funcionários e a melhoria da produtividade sem o cacoete de 
rebaixamento salarial. 

Nessa nova onda de reordenamento das empresas, os empreendedores op-
tam pela inovação e redes intensivas em conhecimento para aumentar sua com-

29. Gerschenkron desenvolveu essa tese para os países atrasados. cf: Gerschenkron, A. “the modernization of entre-
preneurship”, in r. swedberg, Entrepreneurship. nova York: oxford un. Press, 2000.
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petitividade30. Essas empresas compram ou geram tecnologias como uma de suas 
principais ferramentas para a inovação. E conseguem se expandir investindo no 
exterior - em 2003, segundo o Banco Central, o investimento indústrial direto 
no exterior atingia a cifra de US$ 13.7 bilhões, de um total de US$ 54.9 bilhões. 

Os anos 1990 criaram o cenário para grandes transformações e novas opor-
tunidades para a indústria. A nova Política Indústrial, Tecnológica e de Comércio 
Exterior, definida pelo governo federal em 2004 buscava sintonia com essa nova 
realidade. 

Esse processo não foi – nem está sendo – linear. A profundidade das mu-
danças sacodem as instituições. Marcos regulatórios ainda indefinidos dificultam 
o investimento e a plena utilização das potencialidades da indústria. Traumas e 
perdas ocorreram, ainda que nada parecido com um processo de desindústrializa-
ção tenha se desenvolvido no Brasil.

O crescimento das exportações a partir de 2000 foi acompanhado de uma 
melhoria na capacidade das empresas de penetrar em mercados mais exigentes. 
De Negri (2005) testou e confirmou a hipótese relacionando os ganhos de pro-
dutividade à melhoria da eficiência das empresas, com impacto na sua competi-
tividade internacional. 

Na arena internacional, diferentes pesquisas e autores (Reynolds, 2000; 
(Audretsch and Thurik 2000) mostraram como o empreendedorismo tornava os 
processos de inovação mais dinâmicos. 

Empreendedorismo, neste caso, está relacionado à capacidade de transformar 
uma ideia numa realidade de mercado por meio de uma empresa. E compor-
tamento empreendedor se refere à capacidade de desenvolver novos negócios ou 
de reestruturar estrategicamente as empresas. Esse processo de strategy-building 
questiona os fundamentos das empresas, quebrando seu habitus, estabelecendo 
conexões com o futuro por meio das atividades intensivas em conhecimento.   

As pesquisas atuais capturaram apenas os primeiros sinais de processos desse 
tipo. Há muito pela frente a ser feito. Principalmente no terreno da mensuração 
e monitoramento dessas transformações. Baumol sintetizou algumas das dificul-
dades a ser superadas pelos pesquisadores com a assertiva: “the Schumpeterian 
entrepreneur is a widely respected concept, but in formal theory he is an invisible 
man” (2002a).  

Apesar dos trabalhos pioneiros de Schumpeter, que via o empreendedoris-
mo como o motor da inovação e do desenvolvimento econômico, há enormes di-

30. Burt (1992) mostrou como o sucesso dos empreendedores está muito vinculado à qualidade de suas redes insti-
tucionais e pessoais de conhecimento.
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ficuldades para se capturar e valorizar a iniciativa empreendedora e seu principal 
produto, a inovação. Muitas vezes, os modelos identificam o empreendedor ao 
manager, como se fossem atores de segunda classe, funcionários administrativos e 
reativos, sem qualquer interferência na realidade econômica. 

O que acontece no mundo real é uma atividade incessante das empresas 
para competir, superar seus limites e modificar o próprio ambiente econômico a 
partir da mudança dos hábitos sociais e dos mercados. O reconhecimento dessa 
realidade foi chave para reabrir o debate e dar força aos estudos sobre empreende-
dorismo a partir de processos de interação entre sociedade e economia. 

Nessa direção, Shane e Venkataraman relacionaram o comportamento em-
preendedor à descoberta de novos meios de se criar novos bens, serviços e pro-
cessos (2000). Cohen e Levinthal afirmaram que o empreendedor é um history 
maker, que precisa decidir para diminuir incertezas (1990). Coerente com essa 
concepção, esses autores destacam o investimento na produção de conhecimento 
novo como meio de desenhar o futuro. Essa capacidade de previsão determinaria 
a essência do empreendedor e definiria o espaço de determinação de sua indivi-
dualidade em meio ao social.

Toda uma agenda de pesquisa pode ser derivada dessas considerações, de 
modo a aprofundar o conhecimento sobre essas empresas e seus executivos. O 
processamento desses dados certamente fornecerá mais food for thought para o 
debate sobre a formação e atuação concreta de um novo comportamento empre-
endedor na indústria brasileira.

A fusão dos resultados das prospecções em curso sobre inovação, exporta-
ções, emprego e tecnologia com novos levantamentos orientados para a criação 
de empresas inovadoras e a captura dos fluxos de conhecimento que utilizam para 
a inovação permitirá o avanço das pesquisas na direção de construção de uma 
métrica da inovação e do empreendedorismo. 

A pesquisa sobre Atitudes Empresariais para Desenvolvimento e Inovação, 
inspira-se nesta agenda e se propõe ao desafio de conhecer este novo empresário 
e suas relações com os mercados e Estado na construção de uma ambiente ins-
titucional propício à inovação. Nos capítulos que se seguem analisamos as traje-
tórias da inovação nas empresas relacionado-as com os diversos estilos de gestão 
e percepção empresarial sobre o ambiente institucional que tem incentivado ou 
limitado os esforços empreendedores deste segmento. 
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cAPÍtulo 3 

MetoDoLoGIA 1

lenita maria turchi2

Gustavo costa3

1. INtroDuÇÃo.

Neste capítulo apresentamos o instrumental metodológico que orientou os levan-
tamentos de campo concebidos para testar as hipóteses da pesquisa. A abordagem 
metodológica adotada neste estudo buscou transcender estudos de casos e identi-
ficar, padrões de comportamento que pudessem caracterizar o empresário após 30 
anos de abertura da economia ao mercado externo. Com este objetivo em mente 
o desenho da pesquisa levou em consideração as firmas nacionais, consideradas 
inovadoras, nas principais atividades econômicas e grandes regiões do país, repre-
sentadas por seus empresários dirigentes.

 Os instrumentos de coleta de dados foram desenhados tendo em vista os 
seguintes objetivos: i) caracterizar as empresas, ii) traçar perfil dos dirigentes 
empresariais inovadores tanto no que diz respeito à sua trajetória profissional e 
educacional como conhecer as estratégias de inovação das empresas;  iii) identifi-
car progressos e dificuldades das empresas em relação à exportação;  iv) Conhecer 
as percepções dos dirigentes empresariais em relação ao Estado e às entidades de 
classe do empresariado.

A hipótese central orientadora da pesquisa como discutida no capítulo 
2, foi inspirada em estudos realizados pelo IPEA, que apontaram a existência 
de segmentos com capacidade competitiva diferenciada na estrutura produtiva 
nacional. O desempenho diferenciado de um grupo de empresas, com peso signi-
ficativo na produção industrial nacional4, nos levou a pensar na existência de um 

1. toda equipe de pesquisa da Paedi discutiu a metodologia e participou diversas etapas do trabalho. Agradecemos 
particularmente a colaboração das pesquisadoras zil miranda, Ana carolina oliveira e dos estatísticos Patrick Alves e 
Fernando Freitas. 
2. Pesquisadora do ipea
3. Pesquisador do iBGe
4. conforme apresentado nos capítulos anteriores este segmento embora represente 1,7% da indústria brasileira é 
responsável por 25,9% do faturamento industrial, tem trabalhadores mais qualificados, com melhor remuneração, 
além de exportarem com preço premio.
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segmento de empresários com comportamento também diferenciado em relação 
aos padrões de comportamento condicionados pelo modelo de desenvolvimento 
com base da industrialização substitutiva de importações característica do perí-
odo pós 1950.      

Este novo segmento empresarial apresentaria atitudes diferentes do empre-
sário tradicional tanto em termos das relações com os mercados com o Estado, 
e como na própria gestão da firma. Espera-se observar nestes empresários um 
conjunto de atitudes proativas no sentido de vincular a geração de conhecimento 
e estratégias inovadoras com a busca de melhor desempenho e competitividade 
das firmas. Em relação aos mercados a expectativa é de encontrar neste segmento 
empresarial comportamentos orientados pela busca de qualidade, visando não só 
atender, mas antecipar as demandas dos consumidores.

Outro conjunto de mudanças esperadas no comportamento empresarial é 
de uma postura frente ao Estado de demandas menos condicionadas às medidas 
protecionistas, e mais orientadas para estratégias conjuntas de busca de novos 
patamares de competitividade. 

Ao realizar esta pesquisa corremos um risco, que consideramos necessário, 
para tratar uma dimensão pouco estudada do tema da inovação e de mudanças no 
comportamento do empresariado nacional. De fato, uma das dificuldades para 
testar a hipótese de mudanças no comportamento das empresas e dos empresá-
rios, no período pós 1990, é ausência de séries históricas de dados, micro dados 
e estudos mais sistematizados sobre o tema, que permitissem comparar com anos 
anteriores. Acreditamos que este seja um desafio a ser enfrentado se almejamos 
conhecer as novas dinâmicas empresariais e suas implicações para o desenvolvi-
mento nacional.

Uma das estratégias metodológicas utilizadas para minimizar o risco assu-
mido foi buscar na literatura que trata do processo de industrialização no país, as 
características e formas de atuação dos segmentos empresariais nacionais que par-
ticiparam deste processo. A outra estratégia foi desenhar um plano amostral que 
permitisse comparar empresários de firmas inovadoras com os de firmas similares 
com potencial inovador. Estes temas serão detalhados nas seções que se seguem.

O capítulo está organizado em três seções sendo a primeira uma síntese 
dos estudos sobre o empresariado nacional com o objetivo de identificar como 
a literatura sobre o tema analisa o perfil e as formas de atuação deste grupo. Na 
seção seguinte são apresentadas as estratégias da pesquisa de campo para testar as 
hipóteses. A definição da amostra é discutida na terceira seção.
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1.1. o Comportamento empresarial na Literatura sobre Industrialização. 

Nesta seção analisamos como a literatura que trata da constituição dos grupos 
empresariais tem caracterizado o empresariado nacional em termos dos valores, 
atitudes e comportamento que orientam a atuação dos mesmos.  Análises sobre 
origens, constituição, características e papel do empresariado no desenvolvimento 
nacional, parecem derivar, grosso modo e correndo riscos de simplificação, de 
duas vertentes de estudos. Na primeira vertente, predominam estudos com base 
em reconstituições históricas do processo de formação da economia nacional e 
ensaios orientados pelas diversas concepções sobre modelos de desenvolvimento 
e as alianças necessárias para promoção dos mesmos. Na segunda vertente sobres-
saem investigações sobre o processo de reorganização produtiva, ocorrido nas 
últimas décadas, e estudos contemporâneos que tratam da atuação, dos grupos 
empresariais e suas instituições representativas, junto ao Executivo e Legislativo. 

São ilustrativos da primeira vertente, estudos realizados por autores como 
Prado Jr, 1942; 1945; Furtado, 1959; Pereira, 1963; Sodré, 1964; Martins, 1968; 
Cardoso, 1972; Fernandes, 1975; Evans, 1979; Santos, 1985. Esta literatura 
orientou o debate, principalmente nas décadas de 60 e 70, sobre a existência de 
uma burguesia industrial no país e o papel ou capacidade da mesma de liderar 
o processo de industrialização e promover o desenvolvimento nacional. Nesta 
primeira vertente encontram-se estudos que identificam os grupos empresariais 
nacionais como majoritariamente constituídos por descendentes ou pela própria 
oligarquia agro-exportadora. A origem oligárquica dos grupos industriais expli-
caria o seu comportamento tradicional e conservador no plano político e econô-
mico expresso tanto no pouco interesse com o progresso técnico assim como na 
dificuldade de realizar alianças com outros setores para a formação de um parque 
industrial nacional (Prado, 1942; Sodré, 1964). 

Embora exista certa concordância quanto ao caráter tradicional dos grupos 
industriais a percepção de uma burguesia industrial como simples extensão da 
oligarquia rural é contestada por outros estudos que identificam a origem étnica e 
social dos grupos industriais paulistas nos descendentes de imigrantes particular-
mente italianos e de setores urbanos ligados ao comércio (Pereira, 1963; Martins, 
1968; Cardoso, 1972; Fernandes, 1975; Diniz, 1978). Estes estudos, com base 
em levantamentos e entrevistas, apontam uma diversidade em termos da origem 
econômica social e étnica dos principais grupos industriais das primeiras décadas 
do processo de industrialização substitutiva de importação coexistindo com uma 
homogeneidade em termos de “mentalidade” e comportamento empresarial defi-
nido como tradicional ou arcaico. 

Ainda que nas análises sobre grupos empresariais a caracterização de tra-
dicional em termos de atitudes e comportamentos apresentem variações em 
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função dos aspectos e ou períodos que os autores (as) se referem, é possível 
identificar uma série de elementos comuns nestas análises. Direção e controle 
familiar das empresas que eram descritas como “empresas clânicas” dirigidas por 
capitães industriais. Gestão marcada pelo controle pessoal e direto dos membros 
da família geralmente permeadas por conflitos e pouca eficiência administrativa. 
Valorização do padrão doméstico ou de práticas produtivas tradicionais, baseadas 
na experiência pessoal do empresário em detrimento a práticas mais modernas de 
organização da produção e gestão da empresa. Pouco ou nenhuma preocupação 
com os consumidores no sentido de conhecer e buscar atender as necessidades 
dos mesmos. Reduzido interesse em termos de aumento de produtividade via 
controle de qualidade do produto existente e ou melhoria de processos.  

Complementam esta postura tradicional em relação ao mercado na forma de 
controlar a empresa acima descrita, o pouco ou nenhum incentivo à formação da 
mão de obra e práticas trabalhistas que valorizavam a lealdade em detrimento da 
qualificação. Em relação ao papel do Estado predomina entre grupos empresariais 
analisados nos estudos uma dualidade. Por um lado os empresários advogavam a 
intervenção do Estado no sentido de apoiar financeiramente e proteger a indús-
tria nacional e ao mesmo tempo criticavam a intervenção do mesmo em assuntos 
considerados internos da empresa como cumprimento da legislação trabalhista. 

Uma economia fechada, baseada em mercados protegidos, dirigida pelo 
Estado, dotada de um sistema regulatório e decisório centralizado e fortemente 
orientada para o mercado interno estaria na origem do comportamento tradicio-
nal do empresariado nacional. 

Esse padrão de comportamento acima descrito de forma sintética sofreu 
alterações à medida que surgiam empresas de economias mistas e com as prá-
ticas adotadas pelas multinacionais em termos de profissionalização da gestão 
e qualificação da mão de obra. Mais recentemente com a política de abertura 
ao mercado externo na década de 90 estas mudanças parecem estar ocorrendo 
em ritmo mais intenso criando um padrão de comportamento empresarial ainda 
pouco estudado. 

A segunda vertente é constituída por estudos que tratam do comporta-
mento político dos empresários, suas associações e dos mecanismos e estratégias 
utilizados tanto ao nível do Executivo como do Legislativo. Esta literatura mais 
contemporânea tem apontado mudanças nas formas de percepção e de atuação 
de segmentos industriais não só em relação à agenda pública (políticas de esta-
bilização e reformas liberais) como na articulação com o Estado (Pereira 1963; 
Schimitter 1971; Schneider 1991; Diniz and Boschi 1993; Diniz e Boschi 1993; 
Diniz 1994; Evans 1995; Diniz e Boschi 1999; Boschi, Diniz et al. 2000; Diniz 
2004).
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Diniz e Boschi (2004) apontam novidades no padrão de comportamento 
de alguns segmentos industriais em relação ao Estado. Uma delas expressa na 
maior atuação junto ao Legislativo ao invés da ênfase ou pressões apenas junto ao 
Executivo, típica de períodos anteriores. No Congresso os autores detectam um 
padrão de comportamento dos grupos empresarias caracterizado por maior plura-
lismo e fragmentação das atividades de lobby nos moldes dos grupos americanos. 
Na ausência de uma plataforma ou agenda unificada os diversos grupos empre-
sariais parecem ter buscado novas formas de associação e articulação paralelas aos 
tradicionais mecanismos das confederações e federações corporativas. 

A maioria dos estudos, acima mencionados, sobre empresariado e suas 
organizações enquanto atores políticos têm por base entrevistas com lideranças 
empresariais e acompanhamento de matérias legislativas e jornalísticas. As aná-
lises geradas a partir destas pesquisas têm apontado elementos de mudanças na 
percepção e comportamento de grupos empresariais em relação à articulação com 
Estado e suas organizações representativas, que permitem falar de uma nova men-
talidade empresarial. Estas investigações, apesar de contribuírem na identificação 
de elementos de mudanças na mentalidade empresarial carecem de qualificação 
mais sistemática da natureza destas mudanças tanto em termos dos segmentos 
onde essas transformações são mais expressivas como do conteúdo das mesmas 
para além das relações com o Estado. 

De fato, investigações desta natureza vão requerer sistematização de dados 
empíricos que permitam identificar e melhor caracterizar a atuação dos diversos 
grupos de empresas.  Neste sentido, o conjunto de estudos realizados pelo Ipea, 
sobre lógicas e  estratégias competitivas da firmas brasileiras5, abrem novas opor-
tunidades para investigação dos elementos de mudanças e de continuidade na 
mentalidade empresarial expressos nas práticas produtivas das firmas investigadas. 
Como analisado, em capítulos anteriores, no cenário nacional, coexistem firmas 
mais dinâmicas que inovam e diferenciam produtos com firmas especializadas 
em produtos padronizados e firmas que não diferenciam produtos e têm produ-
tividade menor. A existência de agrupamentos de firmas, mais dinâmicas com 
padrões de comportamento diferenciados inspirou a hipótese de trabalho sobre o 
surgimento de uma nova mentalidade empresarial no país. Para testar esta hipó-
tese o Ipea em parceria com o Cebrap, conduziu um levantamento de  campo por 
meio de uma amostra que tentou a cobertura por setor econômico, região e porte, 
do segmento mais dinâmico do empresariado nacional.  

5. A esse respeito ver ArBix,G., sAlerno, m., de neGri, j.  (2005)  e capítulo 2 deste onde são analisados os indica-
dores do novo comportamento empresarial. 
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1.2. A Pesquisa de Campo.

A pesquisa de campo foi realizada em duas etapas em 2006. Num primeiro 
momento foi realizado um levantamento com o objetivo de caracterizar as empre-
sas da amostra, identificar o perfil demográfico educacional e trajetória profissio-
nal dos respondentes. Num segundo momento, buscou-se a partir de entrevistas 
semi-estruturadas, captar as percepções e atitudes dos empresários sobre as estra-
tégias de condução da firma, suas relações com mercados, sociedade e expectativas 
em relação ao Estado.  

1.2.1. o questionário

Nesta primeira etapa as empresas da amostra receberam um questionário ele-
trônico com objetivo de reunir informações sobre o empresário e sobre aspectos 
diversos da empresa tais como: origem, ocorrência de mudanças no controle 
da empresa, número pessoas ocupadas, faturamento, exportação, existência de 
departamento de P&D, entre outras. O questionário6 foi composto de 31 ques-
tões fechadas. Esse conjunto de informações foi organizado em um banco de 
dados que permitiu delinear um panorama do universo da pesquisa, de quem são 
os entrevistados e quais as características gerais de suas respectivas empresas. 

Além de caracterizar a empresa, o levantamento destas informações visou 
preparar os entrevistadores para etapa seguinte, ou seja, a entrevista com os 
empresários. Neste conjunto de informações coletadas sobre as empresas vale 
ressaltar alguns dos principais achados:

i) As empresas analisadas pela Paedi foram fundadas, na maior das vezes, 
antes da década de 1970. São empresas que vêm de uma experiência de mais de 
30 anos no mercado, ou pelo menos, na faixa de 20 anos, quando se consideram 
aquelas abertas entre 1970 e 1990. Poucas são as empresas da amostra criadas 
após os anos 90;

ii) É significativa a presença das empresas de origem familiar. Mais da metade 
classifica-se nesta chave e destas, cerca de 90% permanecem sob o controle da 
mesma família. O controle familiar, no entanto, não descartou a possibilidade 
destas empresas passarem por mudanças estruturais. Aproximadamente um terço 
informou ter promovido algum tipo de mudança, sendo mais comuns os casos de 
aquisição, sobretudo, na década de 1990.

iii ) Não há nenhuma empresa multinacional no universo em análise e é pouco 
significativa a presença de empresas de capital misto (nacional-estrangeira), dado que 
a Paedi se propôs investigar apenas as empresas cujo controle acionário fosse majo-
ritariamente nacional. Na amostra prevalecem em larga medida as firmas nacionais;

6. ver questionário completo no anexo 1.
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iv) As empresas respondentes têm majoritariamente porte médio, sendo 
que 40% têm entre 100 a 499 pessoas ocupadas. O faturamento da maioria das 
empresas da amostra foi inferior a cem milhões de reais, em 2005;

vi) Um dado digno de observação, especialmente, para este estudo que 
tem interesse nas novas estratégias empresariais, é o da proporção de empresas 
exportadoras. Mais de dois terços afirmam ter exportado entre os anos de 2003 e 
2005, sendo que maior parcela exportou nos três anos. Em média, as exportações 
representam entre 5% e 15% da receita das empresas, excluindo-se os casos extre-
mos, particularmente, aqueles cujas exportações respondem por mais da metade 
do faturamento.

Quanto aos dirigentes destas empresas o questionário revelou que a maioria 
estava numa faixa etária entre 40 e 59 anos.  A maioria possui nível superior com-
pleto e uma parcela expressiva fez graduação em Engenharia, seguidos por aqueles 
que cursaram Administração. Além disso, quase metade desse grupo declarou ter 
frequentado algum curso de pós-graduação (seja MBA, seja mestrado). A maioria 
domina outro idioma, normalmente o inglês, sendo não raro aqueles que domi-
nam pelo menos duas línguas estrangeiras;

A maior parte vem de uma trajetória longa dentro da empresa (27% dos 
respondentes têm até 30 anos de empresa). Este dado explica o fato que muitos 
entrevistados tenham sido os proprietários originais ou herdeiros e conhecem 
bem história da empresa assim como estratégias atuais.

Em síntese, a amostra é constituída por empresários e empresas com expe-
riência de mercado, que estavam em atividade em períodos importantes da eco-
nomia brasileira, tanto nos períodos de mercado protegido como nos anos 1990, 
quando foi realizada a abertura econômica e comercial. A maior parte das empre-
sas segue sob o controle da família de origem, enquanto os muitos dos dirigentes 
acumulam na bagagem uma formação universitária, o domínio de outro idioma 
e a experiência de vender para o mercado externo. 

Estas informações permitiram compor um quadro do universo de empresá-
rios cujos depoimentos sobre as estratégias, formas de gestão da empresa e inter-
pretações sobre o papel da inovação no desempenho das mesmas foram coletadas 
por meio de entrevistas presenciais. 

1.2.2. entrevistas 

Pesquisas sistemáticas sobre inovação nas empresas, conduzidas por órgãos de 
estatísticas oficiais como a Pintec7 e o Community Innovation Surveys (CIS)8 

7. Pesquisa de inovação tecnológica realizada pelo iBGe com apoio da Finep.
8. Pesquisa de inovação tecnológica- uniao européia. 
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têm utilizado como instrumento principal para coleta de dados questionários 
fechados. Este instrumento é considerado mais adequado e apresenta uma série de 
vantagens para coleta de dados quantitativos em grandes populações. Entretanto, 
levantamentos utilizando questionário fechado não permitem captar dados de 
natureza mais qualitativa como opiniões e valores dos respondentes.

No caso de pesquisas orientadas para conhecer a história, os valores e atitu-
des dos indivíduos, a entrevista é considerada o instrumento de coleta de dados 
mais apropriado para captar dimensões qualitativas do estudo. Na Paedi a entre-
vista foi pensada com o intuito de dar voz aos empresários. Mais especificamente 
o roteiro da entrevista foi elaborado visando conhecer melhor os valores e atitudes 
dos empresários que orientaram as estratégias de condução das empresas desde o 
período de abertura econômica até o presente momento. Cabe observar que o 
roteiro da entrevista foi pré-testado e amplamente discutido com os pesquisado-
res. As entrevistas foram realizadas por pesquisadores do Ipea e do Cebrap, que 
receberam treinamento sobre a forma de melhor condução das mesmas para obter 
informações com certa homogeneidade.      

O roteiro da entrevista é constituído de 4 blocos9. O foco do conjunto de 
perguntas do primeiro bloco foi no empresário visando conhecer sua formação 
e trajetória profissional na empresa e fora dela. Além de permitir traçar o perfil 
do dirigente estas informações nos permitiriam confirmar se estávamos entrevis-
tando a pessoa da empresa com conhecimento e poder de decisão.

No segundo bloco de perguntas a ênfase foi no desempenho da empresa e 
nas inovações. As questões deste bloco foram orientadas pelos seguintes objetivos: 

i) Compreender as razões do desempenho diferenciado ou crescimento 
da empresa; 

ii) Introduzir o tema da inovação a partir do crescimento da empresa; 

iii) Avaliar se o crescimento está relacionado às estratégias competitivas 
relacionadas à inovação ou a mecanismos mais tradicionais e circuns-
tanciais 

iv)  Conhecer melhor as principais inovações realizadas pela empresa e, 
a partir de exemplos, entender que o dirigente empresarial considera 
inovação; 

v)  Compreender o que motivou a empresa a investir em inovação, quais 
eram as suas preocupações e propósitos naquela ocasião; 

vi) Identificar os principais obstáculos com os quais as empresas se depa-

9. ver roteiro completo no anexo 2
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ram quando decidem inovar (falta de recurso financeiro, carência de 
mão-de-obra, impossibilidade de conseguir tecnologia, problemas com 
legislação etc). 

vii)  Reunir elementos que revelem a importância da atividade de P&D e          
entender como ela funciona na empresa; 

viii) Compreender qual a percepção das empresas acerca das políticas que 
vêm sendo implementadas pelo governo (se identificam ações e como 
as avaliam);

ix) Verificar se a empresa financia a inovação com seus recursos ou se o faz 
por meio de programas e agências governamentais.

As perguntas finais sobre inovações no passado e os planos futuros buscaram 
avaliar em que medida a inovação é uma prática permanente na empresa, ou seja, 
até onde se pode dizer que o compromisso com a inovação é prioridade.

O terceiro conjunto de questões teve como foco a avaliação dos empresários 
sobre papel dos Mercados e Exportações nas estratégias das firmas. As questões 
deste bloco foram orientadas investigar os efeitos da abertura da economia para as 
empresas. Mais especificamente buscou-se conhecer as mudanças e ajustes que a 
empresa fez para enfrentar os concorrentes.

 As quatro questões sobre exportação tiveram como objetivo conhecer os 
desafios para exportar enfrentados pelas empresas. As questões seguintes enfocam 
o papel do Estado no estímulo à exportações.Os objetivos são de verificar se e 
quais programas de governo ou agências são mais acionados no momento da 
exportação. Além disso, buscou-se conhecer a opinião do empresariado sobre 
políticas públicas de apoio à exportação. 

O ultimo bloco de questões investiga as relações com o Estado e as 
Associações de Classe. Buscou-se com estas questões conhecer a avaliação do 
empresariado sobre políticas de apoio ao investimento privado, e as expectativas 
sobre o que o Estado poderia ou deveria fazer para apoiar os empreendedores. 

As questões referentes às relações das empresas com entidades de classe tive-
ram como objetivo conhecer as formas de articulação empresarial e captar como 
os empresários avaliam suas associações, particularmente no tocante ao apoio à 
inovação. 

As entrevistas foram transcritas e sistematizadas com auxilio de um software 
para codificação para analise de dados qualitativos que será apresentado a seguir.
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1.2.3. estratégias de análise das entrevistas: o uso de nvivo

As entrevistas foram transcritas e codificadas com ajuda de um programa que 
permite classificar informações segundo critérios definidos pelo pesquisador.

O NVivo é um software para análise de dados qualitativos transcritos (no 
caso desta pesquisa, as entrevistas que foram realizadas com os empresários). O 
princípio básico de funcionamento do NVIVO é a codificação de trechos textu-
ais, ou seu agrupamento em categorias mais gerais. O programa permite a criação 
dessas categorias ou nós (nodes)  – que podem ser, por exemplo, temas ou aspectos 
abordados na entrevista – e a classificação de qualquer parte do texto dentro 
destas categorias10.

Na PAEDI foram definidos 12 “Nós” obedecendo à estrutura temática do 
roteiro da entrevista e resgatando temas não previstos, mas que apareceram com 
frequência no discurso dos entrevistados.  O glossário dos 12 “Nós” pode ser 
visualizado no anexo 3. 

A título de exemplo apresentamos abaixo o “Nó” que trata dos “Fatores que 
explicam o Crescimento da Empresa”. Aqui são reunidos todos os trechos das 
entrevistas em que os empresários abordavam o tema (e não exclusivamente a 
resposta para a pergunta específica sobre a os Fatores que explicam o crescimento 
da empresa). 

<Empresa X - § 2 references coded  [1,12% Coverage]

Reference 1 - 0,88% Coverage

A grande mudança que aconteceu nos anos 90, quando o mercado começou 
a abertura, as fusões, aquisições, as multinacionais entrando. Virou um jogo de 
gente grande e as pequenas, as médias (empresas) que eventualmente tiveram 
algum sucesso foram aquelas que buscaram seus nichos, encontraram seus espaços 
aí entre as grandes, as multinacionais

Reference 2 - 0,25% Coverage

Mas a idéia é buscar justamente nichos onde essas grandes empresas não 
estão totalmente focadas,

A utilização deste recurso permite captar quantas vezes e de que forma o 
entrevistado falou sobre o tema, independente da ordem da pergunta. Nesta 
empresa o entrevistado referiu-se a este tema 2 vezes em diferentes momentos 
cobrindo um total de 1,12% da entrevista. 

Outros temas que não foram diretamente contemplados no roteiro das 

10. Para mais informações sobre o funcionamento do nvivo, ver teixeirA, A. e BecKer, F. novas possibilidades da 
pesquisa qualitativa via sistemas cAqdAs. revista sociologias, ano 3 no 5, jan/jun 2001 pp. 94 a 113. 
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entrevistas, mas que foram recorrentes também trabalhados como “Nós”. Por 
exemplo, como era recorrente que os empresários tecessem comentários sobre a 
China e sua presença no mercado, agrupamos todos esses trechos numa categoria 
específica também. 

Mais do que uma mera forma de organização dos dados, os agrupamentos 
que o NVIVO possibilita são analíticos, já que é o pesquisador que define os 
critérios de classificação e os atribui às porções de texto selecionadas. Além disso, 
o software dispõe de ferramentas de análise mais sofisticadas, que permitem cruzar 
os trechos textuais codificados entre si ou com atributos da unidade amostral, 
ou seja, da entrevista como um todo (por exemplo, a atributos do empresário 
respondente, como faixa etária ou escolaridade; ou da empresa que ele representa, 
como setor ou porte). 

No caso da PAEDI, isso este recurso permitiu, por exemplo, investigar a 
existência de padrões de opinião/conduta comuns a empresários de setores afins; 
ou ainda entre empresários com trajetória parecida (por exemplo, de empresas 
familiares). Nesse exemplo, nota-se que o software auxilia na identificação de 
algumas variáveis ou características que parecem influenciar certos padrões de 
opiniões ou atitudes frente à empresa. 

1.3. Plano Amostral da Pesquisa 

O cadastro utilizado para definição da população de referência tomou como base 
a amostra da Pesquisa Industrial - Inovação Tecnológica - PINTEC 2000 (IBGE, 
2002), como descrito no último capítulo de De Negri e Salerno (2005), utili-
zando somente as informações das firmas constantes da base de dados da RAIS11 
do ano 2000. As 11.044 firmas deste cadastro, foram inicialmente classificadas 
em 3 grupos: grupo A – firmas que inovam e diferenciam produtos; grupo B 
– firmas especializadas em produtos padronizados; e grupo C – firmas que não 
diferenciam produtos e têm produtividade menor. Contudo, dados os objetivos 
da presente pesquisa, apenas as firmas classificadas nos dois primeiros grupos (A 
e B) formaram o cadastro final de seleção. 

O recorte realizado permite estudar os motivos que levam firmas classifi-
cadas em um grupo terem perfil, de acordo com algumas variáveis de interesse, 
semelhante ao de firmas de outro grupo. Esta ideia conduz à criação de uma 
nova variável para a classificação das firmas com 3 categorias: grupo AB - firmas 
originalmente classificadas como A, mas com características bem semelhantes às 
do grupo B; grupo BA - firmas que foram inicialmente classificadas como B, mas 
que possuem características bem próximas às firmas A; e grupo AA - firmas com 

11. relação Anual de informações sociais.
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características exclusivas do grupo A12. Entretanto, a dificuldade está na identifi-
cação de um método que permita a criação de tal variável de classificação.

Para a realização de tal tarefa utilizou-se o Propensity Score Matching - PSM. 
Este método tem por base o modelo estatístico de probabilidade Probit, um 
modelo generalizado quando se utiliza a inversa da distribuição normal acumu-
lada como função de ligação para que assim se consiga interpretar o modelo de 
forma linear. O PSM, neste caso, utiliza uma variável dependente binária para 
obtenção das probabilidades de uma firma ser de um grupo ou de outro, com a 
vantagem de permitir a formação de pares de firmas cujas características (variá-
veis independentes incluídas no modelo) são bastante parecidas13. Em resumo, o 
modelo probabilístico é utilizado para agregar as características das firmas em um 
escalar definido como a probabilidade da firma ser do grupo A ou B. 

Cabe ressaltar que o ponto crucial do trabalho é identificar o que realmente 
torna as firmas AB diferentes das BA, uma vez que estes grupos possuem firmas 
com características bastante semelhantes. Espera-se, então, a partir das entrevistas 
entender o porquê desta diferença.

Após o emprego da técnica foram obtidos os seguintes tamanhos popula-
cionais para cada grupo: 122 firmas para o grupo AA e 257 para os grupos AB 
e BA. Estes últimos, obrigatoriamente, obtiveram tamanhos idênticos uma vez 
que é característica da técnica PSM obter pares de indivíduos (firmas). Pode-se 
observar que a redução na quantidade de empresas do cadastro inicial acontece 
principalmente por causa da forte restrição utilizada no emprego do modelo 
PSM. Somente as firmas com pares muito similares formaram o cadastro.

Buscou-se cobrir a população em relação ao porte, à localização regional e 
à atividade econômica da firma em nível de divisão da CNAE14. Em cada estrato 
as firmas foram selecionadas por amostragem aleatória simples sem reposição. 
Destaca-se que 16 firmas do grupo AA foram incluídas necessariamente na pes-
quisa, fazendo parte do estrato certo15 de seleção.

Para tentar administrar os casos de não-resposta foram acrescentadas 50 
firmas à amostra inicialmente dimensionada. Desta forma, a pesquisa levou em 
consideração em sua amostra final 200 firmas. No entanto, a amostra efetiva da 
pesquisa foi de 109 firmas. 

A figura 1 mostra um mapa com todos os municípios amostrados de acordo 

12. cabe lembrar que a técnica também gerou um quarto grupo, BB, ignorado neste trabalho.
13. As variáveis utilizadas no modelo foram: logaritmo do tempo de estudo médio do trabalhador, logaritmo da receita 
total, logaritmo da  razão do valor gasto em P&d pela receita líquida de vendas e variáveis indicadoras de cnAe e uF.
14. classificação nacional de Atividade econômica.
15. o estrato certo é composto de firmas com mais de dois mil funcionários.
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com a quantidade variações da classificação da firma. Ou seja, um município 
identificado com o valor 2, mostra que dois tipos de classificação (ou AA e AB, 
ou AA e BA, e ou AB e BA) foram encontradas nas firmas dentro de um deter-
minado município.

Figura 1
quantidade de classificações das firmas.
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Anexo 1
PAEDI

Pesquisa sobre Atitudes Empresariais para Desenvolvimento e Inovação

O IPEA e o CEBRAP agradecem sua colaboração e assumem 
o compromisso de sigilo das informações.

A. IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO
Nome do informante:

Telefone: E-mail: Data da coleta:

B. EMPRESA
1) Razão social:

2) CNPJ:

3) Município: 4) Unidade da Federação:

5) Ano de fundação da empresa: 6) Número de plantas 
da empresa:

7) A empresa tem origem familiar? 8) Atualmente, a empresa 
permanece sob o controle da 
mesma família?

Sim Não Sim Não
9) A empresa passou por algum processo de mudança estrutural?
(  ) Aquisição Em qual(is) ano(s):
(  ) Fusão Em qual(is) ano(s):
(  ) Cisão Em qual(is) ano(s):
(  ) Não passou por nenhum processo de mudança estrutural
10) A empresa faz parte de algum grupo? 11) Se SIM, quais?

Sim Não
12) Qual a relação com o grupo principal?

Controladora Controlada Coligada
13) Qual a origem do capital controlador?

Nacional Estrangeira Nacional e estrangeira
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14) Qual o número de pessoas ocupadas na empresa em 31/12/2005?

15) Qual foi o faturamento da empresa em 2005?

16) Quais os principais produtos da empresa em termos de faturamento entre 2003 
e 2005?

17) A empresa exportou entre 2003 e 2005?
Sim Não

18) Se SIM, qual a porcentagem das exportações no faturamento da empresa no 
período de 2003 a 2005?

2003:
2004:
2005:
19) A empresa possui departamento de 
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)?

20) Se SIM, quando foi criado?

Sim Não
21) Qual o número de pessoas ocupadas em atividades de P&D no período de 2003 
a 2005?

2003:
2004:
2005:
22) Informe o número de pessoas ocupadas em atividades de P&D, em 2005, 
segundo o nível de qualificação.
Pós-graduados:
Graduados:
Técnicos de nível médio:
23) Qual a porcentagem do faturamento da empresa aplicada em atividades internas 
de P&D no período de 2003 a 2005?
2003:
2004:
2005:
24) Houve aquisição de P&D externo no período de 2003 a 2005 (entende-se como 
atividade de P&D externa aquela realizada por outra organização, empresa ou 
instituição tecnológica)?

Sim Não

25) Se SIM, qual a porcentagem do faturamento da empresa aplicada na aquisição de 
P&D externo no período de 2003 a 2005? 
2003:

2004:

2005:
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ANeXo 2

Nome da empresa:

Nome do Entrevistado:

Cargo do Entrevistado:

Telefones:

E-mail:

Duração da entrevista:
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ROTEIRO DE ENTREVISTA

A Pesquisa sobre Atitudes Empresariais para Desenvolvimento 
e Inovação (PAEDI) está sendo desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA) e pelo Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento (CEBRAP).

A PAEDI visa conhecer o pensamento de dirigentes empresariais 
sobre alguns temas.

O objetivo geral da PAEDI é informar políticas de apoio ao 
desenvolvimento industrial.

A) EMPRESÁRIO

1) Resumidamente, quais os momentos-chave da sua trajetória, em termos 
educacionais e profissionais?

2) Pessoalmente, em quais áreas da empresa está mais envolvido?

B) INOVAÇÃO NA EMPRESA

3) Houve momento de salto no crescimento da empresa nos últimos anos?

4) Quais fatores explicam o crescimento? 

SE MENCIONAR INOVAÇÃO:
a) O senhor pode explicar melhor esta inovação?

b) E quais outras inovações a empresa realizou nos últimos 
10 anos?

SE NÃO MENCIONAR INOVAÇÃO:
c) A inovação foi fator importante para o crescimento?
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d) Por quê?

e) Quais as principais inovações que a empresa 
realizou nos últimos 10 anos?

5) Naquele momento, o que se buscava com estas inovações?
a) Redução de custo?
b) Diferenciação, conquista de mercado...?

6) A empresa enfrentou dificuldades para inovar?
  a) Quais?

P&D E PARCERIAS

7) Como está estruturada a atividade de P&D da empresa?

a) É um departamento, uma diretoria? 
b) A quem reporta na empresa?
c) Como são tomadas as decisões em relação a 

P&D?
d) Desde quando existe?
e) Onde está localizado?
f) Por que realiza as atividades de P&D nesta cidade?

8) Contrata P&D externo à empresa? 

SE SIM:
a) Em que situações? 
b)  Pode dar exemplos?
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SE NÃO:
c) Por que não contrata?

9) Pensando em inovação, a empresa contrata serviços externos de 
consultoria, como tecnologias de informação, software, engenharia? 

SE SIM:
a) Para que situações?

SE NÃO:
b) Pode dar exemplos?

10) A empresa realiza acordos de cooperação com universidades e 
centros de pesquisa?

SE SIM:
a) Desde quando?
b) Com quem?
c) Quem tomou a iniciativa?
d) Como funcionam os acordos?
e) Quais as contrapartidas envolvidas?
f) O que a empresa busca com esses acordos?
g) Qual sua avaliação sobre essas parcerias?

SE NÃO:
e) Por que não realiza?

11) A empresa realiza parcerias com fornecedores e clientes para 
inovação?

SE SIM:
a) Como são as parcerias?
b) O que a empresa busca com essas parcerias?
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c) Qual sua avaliação sobre essas parcerias?

SE NÃO:
 d) Por que não realiza?

12) Pensando em inovação, a empresa busca informação fora do 
Brasil?

a) De que tipo?
b) Como?
c) Onde?

RECURSOS HUMANOS

13) Em relação aos profissionais envolvidos em inovação, qual o 
perfil de profissional que a empresa busca? 

14) Quem define o perfil dos profissionais?

15) Para esses profissionais, quais são as políticas de qualificação?

16) De tudo isso que falamos, o que o senhor considera mais 
importante para inovação?

INOVAÇÃO e POLÍTICA  PÚBLICA

17) Como a empresa financia as atividades de inovação?

a) Utiliza recurso externo?
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SE SIM:
b) Quais?

SE NÃO:
c) Por que não?

 
18) Qual a sua expectativa em relação às iniciativas recentes do 
governo para inovação?

19) E quais outras iniciativas o governo deveria tomar para 
estimular a inovação?

20) Quais os planos da empresa em relação à inovação para os 
próximos anos?

a) Prevê desenvolver produto novo?
b) Pretende entrar em outros nichos de mercado?
c) Pensa em mudar processos de produção?

C) MERCADOS E EXPORTAÇÃO
 
21) Como a empresa reagiu à abertura da economia no início da 
década de 90? Ou seja, como respondeu à maior competitividade 
externa?

22) Qual a importância do mercado externo para a empresa?

a) Sua empresa exporta?

SE NÃO:
b) Por que não exporta?
c) Pretende exportar?
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23) Quais os principais mercados da empresa no exterior? 

24) Busca seus clientes ou é procurada por eles?

25) Quais obstáculos enfrentou para entrar no mercado externo?

26) Qual apoio público utilizou para exportar?
SE SIM:
a) Como avalia?

SE NÃO:
 b) Por que não usa?

27) Quais iniciativas do Estado seriam mais importantes para 
aumentar as exportações?

28) Nos próximos anos, quais estratégias da empresa para expandir 
sua participação no mercado externo?

D) AMBIENTE INSTITUCIONAL

ESTADO

29) Em termos gerais, não só em inovação e exportação, o que o 
Estado deve fazer para estimular o investimento privado?

RELAÇÕES COM ENTIDADES DE CLASSE

30) A empresa participa de associações? 
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SE SIM:
a) Quais?
b) Qual a importância dessas associações para a 
empresa?

SE NÃO:
c) Por que não participa? 

31) Pessoalmente, o senhor participa de associações empresariais? 

SE SIM: 
a) Por que participa?
  

SE NÃO: 
b) Por que não participa?

ENCERRAMENTO

O senhor gostaria de fazer algum comentário ou acrescentar 
alguma informação que lhe pareça importante e que não tenha sido 
abordada nesta entrevista?
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PERCEPÇÕES/OBSERVAÇÕES DO ENTREVISTADOR

1.1. ANEXO 3

GlOssáriO dE Nós

N1. Perfil do empresário  

•	 Formação: Informações sobre o(s) curso(s) que o empresário 
freqüentou – graduação, pós-graduação, cursos no exterior – e/ou 
comentários sobre as razões de porque não o(s) fez.

•	 Trajetória profissional fora da empresa: Informações acerca 
de outras atividades exercidas pelo empresário, outros cargos 
ocupados, mesmo que em áreas profissionais não relacionadas 
àquela em que se encontra atualmente.

•	 Trajetória na empresa: Informações sobre a história do empresário 
na empresa (exemplo: quando ingressou, postos de trabalho 
ocupados etc.). 

•	 Áreas em que está mais envolvido: Informações sobre as áreas, 
dentro da empresa, às quais o entrevistado dedica maior atenção 
ou que estão sob sua responsabilidade.

•	 Empresário participa de associações / Avaliação: Informações sobre 
as associações de que o empresário participa, os cargos ocupados e 
as razões de sua participação.

•	 Empresário não participa de associações/ Por quê?: Justificativa(s) 
para a não participação em associações ou eventual desistência. 

N2. Crescimento/desempenho diferenciado da empresa

•	 Fatores do crescimento/desempenho diferenciado (resposta 
espontânea): Razões apontadas pelo empresário para o bom 
desempenho da empresa no mercado, sem que ele tenha sido 
estimulado a falar sobre o peso da inovação. Nos casos em que 
o empresário elenca um conjunto de fatores, no momento de 
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leitura das entrevistas, foram selecionados aqueles julgados mais 
importantes. 

•	 Importância da inovação: Avaliação do empresário sobre a 
importância da inovação para o crescimento da empresa, sobretudo, 
quando não citou a inovação espontaneamente como um dos 
fatores que explicam o crescimento ou desempenho diferenciado. 
Esse nó está estreitamente vinculado ao nó “caracterização da 
inovação”.  

•	 Outros momentos da entrevista em que cita fatores do crescimento 
da empresa: Explicações sobre o crescimento da empresa dadas 
ao longo da entrevista e não no momento em que o entrevistado 
foi questionado acerca do tema. O objetivo com este nó é o de 
separar as respostas espontâneas sobre crescimento, de outras idéias/
lembranças que surjam no decorrer da conversa.  

N3. inovação 

•	 Caracterização da inovação: Exemplos, objetivos e descrição das 
inovações que a empresa realizou. 

•	 Noção de inovação (o que os empresários entendem por inovação): 
Esse nó não se refere diretamente a uma pergunta do roteiro. Nele 
estão contidas todas as informações que permitam chegar ao que 
está se chamando de “noção de inovação do empresário”, entre 
elas: exemplos e avaliações de processos inovativos, considerações 
sobre a importância da inovação para a cultura da empresa, e, 
sobretudo, o que o empresário entende por inovação.

•	 Principais dificuldades para inovar: Relato sobre as dificuldades 
que a empresa enfrenta ou enfrentou para inovar.

•	 Planos e expectativas da empresa para inovação: Comentários 
sobre os projetos e planos da empresa para os próximos anos. A 
ausência de conteúdo, em alguns casos, se deve ao fato da pergunta 
não ter sido formulado em todas as entrevistas.
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•	 Fatores mais importantes para inovar: Avaliação do empresário 
sobre o que considera mais importante para a realização da 
inovação em sua empresa. A ausência de conteúdo, em alguns 
casos, se deve ao fato da pergunta não ter sido formulado em todas 
as entrevistas.

N4. inovação e ambiente interno 

•	 A empresa tem P&D interno estruturado / Caracterização: 
Informações sobre como está estruturado o departamento de 
P&D, desde quando existe na empresa, como são tomadas as 
decisões de investimento dentro dele, a quem se reporta, o que 
faz, as pesquisas que realiza etc.

•	 A empresa não tem um P&D interno estruturado /  Por quê: 
Estão reunidos aqui dois tipos de informação: as das empresas 
que afirmam não realizar P&D internamente e a(s) respectiva(s) 
justificativa(s) e; a das empresas que informam não ter um 
departamento de P&D, mas algum outro departamento voltado 
ao desenvolvimento de produtos, como um departamento de 
engenharia. 

•	 Políticas de seleção: Informações sobre o perfil dos profissionais 
que a empresa seleciona, sobretudo para trabalhar com inovação, 
desenvolvimento de produtos etc. As principais informações 
dizem respeito a quem define o perfil desses profissionais, qual o 
perfil ideal, qual a área de formação privilegiada, entre outras.

•	 Treinamento e capacitação de pessoal: Informações sobre as políticas 
de qualificação (como financiamento a cursos e treinamentos) da 
empresa para os profissionais envolvidos em inovação ou, se o 
empresário não fizer distinção, para a empresa como um todo.
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N5. inovação e ambiente externo 

•	 Contrata P&D externo / Comentários: Exemplos e situações em 
que a empresa entende ter contratado atividades de P&D. São 
comuns exemplos de contratação de P&D com universidades, 
o que faz com que as informações encontradas aqui apareçam 
também no nó que trata da cooperação universidade-empresa. 

•	 Não contrata P&D externo / Por quê: Justificativas para a não 
contratação de P&D externo.

•	 Comentários sobre contratação ou não contratação de consultoria 
em tecnologia: Este nó priorizou a seleção de comentários sobre 
a contratação ou não de consultoria em tecnologia, mas, quando 
citadas, foram inseridas também as informações sobre assessorias 
empresariais, contábeis e jurídicas.

•	 Avaliação da cooperação com universidades e centros de pesquisa: 
Depoimentos sobre os acordos de cooperação firmados com 
universidade e/ou centros de pesquisa. Considera-se aqui tanto a 
realização de projetos em conjunto, como a utilização da estrutura 
universitária (uso dos laboratórios para testes, por exemplo). 
Dificuldades apontadas pelas empresas para desenvolver tais 
trabalhos também estão reunidas neste nó.

•	 Não realiza parcerias com universidades e centros de pesquisa / 
Por quê: Justificativas para a inexistência de acordos de cooperação 
com universidades e centros de pesquisa.

•	 Avaliação das parcerias com fornecedores e clientes: Exemplos 
e descrição das parcerias estabelecidas com fornecedores e/ou 
clientes e avaliação que os empresários fazem das mesmas.

•	 Não realiza parcerias com fornecedores e clientes / Por quê: 
Justificativas para o não-estabelecimento de parcerias com 
fornecedores e/ou clientes.

•	 Busca informação fora do Brasil / Caracterização: Abrange os 
tipos e fontes de informação que são acionados no exterior, desde 
a compra de tecnologia até a participação em feiras, congressos, 
exposições. 
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•	 Não busca informação fora do Brasil / Por quê: Justificativas para o 
não-estabelecimento de parcerias com fornecedores e/ou clientes.

N6. inovação e políticas públicas 
•	 Programas de apoio/financiamento à inovação: Este nó contém 

informações sobre apoio/financiamento que a empresa obteve 
para inovar e a avaliação que faz dessa experiência, assim como 
sobre dificuldades/problemas apontados pelas empresas que ainda 
não recorreram a tais recursos. 

•	 Avaliação dos instrumentos públicos de estímulo à inovação: 
Expectativas dos empresários em relação às iniciativas recentes 
do governo para estimular a inovação, como ABDI, lei inovação, 
linhas do BNDES, e outras iniciativas citadas, como a lei de 
informática.

•	 Expectativa em relação ao papel do Estado no estímulo à 
inovação: Percepções do empresário sobre políticas públicas que 
incentivariam a inovação.

N7. reação à abertura econômica: Comentários sobre como a abertura afetou 
a atividade da empresa e quais estratégias foram adotadas naquele momento ou 
desde então.

N8. Mercado Externo/ Exportação
•	 Exporta / Caracterização: Informações sobre montante exportado, 

países para que exporta, quando começou a exportar, se procura 
os clientes ou se é procurado por eles e outras que caracterizam a 
atividade exportadora da empresa.

•	 Obstáculos / Estratégias no processo de exportação: Dificuldades e 
barreiras encontradas para exportar e meios que a empresa adotou 
para superá-las. 

•	 Não exporta/ Por quê?/ Planos: Justificativas para não exportar e 
eventuais planos.
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•	 Programas de apoio/financiamento à exportação utilizados: Diz 
respeito exclusivamente às experiências no uso de programas 
de apoio/financiamento à exportação. Se a empresa não utiliza 
recursos externos e explicita o motivo, este estará codificado no 
sub-nó “avaliação das políticas públicas para exportação” (abaixo).

•	 Avaliação dos instrumentos públicos para exportação: Comentários 
sobre os instrumentos públicos para exportação, tendo a empresa 
feito uso deles ou não (ou seja, a justificativa por não ter usado, se 
aparecer, também estará codificada aqui).

N9. investimento privado
•	 Papel do Estado no estímulo ao investimento privado: Comentários 

e sugestões sobre como o Estado pode incentivar o investimento 
privado e observações em relação a ações do Estado mencionadas 
em outros momentos da entrevista (porque foi notado que, na 
pergunta direta, ele normalmente resume alguns comentários e/ou 
reclamações feitas em outros momentos da entrevista)

•	 Programas utilizados para outros fins, que não inovação e 
exportação: Menções à utilização de recursos públicos para fins 
diversos, como expansão da fábrica, por exemplo. Este sub-nó tem 
conteúdo em apenas algumas entrevistas.

N10. Empresa e associações
•	 Empresa participa de associações / Avaliação na defesa de interesses: 

Informações sobre as associações de que a empresa participa, bem 
como a avaliação dessas associações no que diz respeito à defesa 
de interesses gerais, como questões comerciais, formulação e 
negociação de demandas junto ao governo, entre outros. 

•	 Avaliação das associações no estímulo à inovação/exportação: 
Comentários sobre o papel das associações, especificamente, no 
suporte à inovação e exportação. Se o entrevistado não menciona 
esse tipo de apoio, não há conteúdo para este nó.
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•	 Empresa não participa de associações/ Por quê: Justificativas para 
a não participação em associações.

N11. Comentários sobre história ou estrutura da empresa: Refere-se tanto aos 
comentários sobre a origem da empresa e as transformações mais relevantes por 
que passou, quanto sobre a estrutura atual da empresa. As repostas a questões 
específicas, como ao momento de crescimento e desempenho diferenciado, 
não são inclusas aqui, mas no nó 2, sobre fatores de crescimento (este nó não é 
vinculado a uma pergunta específica do roteiro, tendo sido criado depois de se 
perceber a recorrência do assunto em algumas entrevistas).

N12. Comentários sobre a China: Expectativas do empresário em relação a 
China e de como observa sua influência no mercado (este nó não é vinculado 
a uma pergunta específica do roteiro, tendo sido criado depois de se perceber a 
recorrência do assunto em algumas entrevistas).



cAPÍtulo 4.

eMPresÁrIos brAsILeIros e A MotIvAÇÃo PArA INovAr 

josé mauro de morais1

lenita maria turchi2

1. INtroDuÇÃo 

“O que eu entendo por inovação? Inovação para mim é capacidade 
de trazer ao mercado produtos e serviços que superem a expectativa 
que os consumidores têm hoje. Botando em miúdos, é fazer uma coisa 
nova que as pessoas não estão esperando. Segundo, é fazer os produtos e 
serviços de forma mais eficiente: a geladeira consumir menos energia, 
de uma forma mais prática, mais bonita, então é fazer as coisas de 
forma diferente. Ou fazer uma coisa que ninguém espera, uma coisa 
totalmente diferente”  

As palavras acima, de um empresário entrevistado na Pesquisa de Atitu-
des Empresariais para o Desenvolvimento e a Inovação (Paedi) comentam, em 
linguagem direta, alguns conceitos de produtos e atividades inovadoras. Os co-
mentários fazem referência, inicialmente, ao conceito usual de inovação, ou seja, 
a introdução de produto ou processo novo no mercado, definida nas palavras do 
empresário como “fazer uma coisa nova que as pessoas não estão esperando”. Em 
seguida, cita as chamadas inovações incrementares, “fazer produtos de forma mais 
eficientes”, ou seja, aperfeiçoar significativamente uma tecnologia já existente. Os 
comentários finalizam com a ideia da inovação pura ou radical, “fazer uma coisa 
que ninguém espera ...totalmente diferente”, isto é, trazer ao mercado um produto 
ainda não existente, um resultado relativamente raro nas atividades de inovação 
tecnológica.  

Os comentários dos empresários mostram que os conceitos de inovação de 
produtos e processos podem ser claramente apreendidos, da mesma forma como 
são bem conhecidos os efeitos positivos das inovações sobre as empresas, sobre a 
capacidade competitiva dos países e o bem estar dos consumidores, na difusão do 
progresso técnico, entre outros benefícios. Contudo, sabe-se muito pouco sobre 

1. Pesquisador do iPeA
2. Pesquisadora do iPeA
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os fatores e as motivações que levam o empresário a iniciar inovações, não obs-
tante o grande volume de pesquisas sobre o tema nos últimos cinquenta anos (Fa-
gerberg (2005, p. 20)3. Assim, procurar entender como e porque os empresários 
iniciam atividades inovadoras não é uma tarefa trivial, dadas as incertezas, tanto 
em termos tecnológicos quanto comerciais, a respeito dos resultados futuros a 
serem obtidos com novos produtos ou processos. É consenso na literatura sobre o 
tema que a inovação de produtos implica investimentos que demoram a ter retor-
nos, exige mão de obra capacitada e demanda condições financeiras para bancar 
dispêndios contínuos até que o novo produto esteja em condições de ser oferecido 
e aceito pelo mercado. Além disso,  a capacidade de inovar das empresas depende 
de um ambiente interno da firma capaz de   traduzir a motivação externa para 
inovar  em comprometimento interno das  equipes  envolvidas. (Thornton, 1999)

No caso brasileiro, conhecer os esforços empreendidos pelos empresários 
para promover a atualização tecnológica de produtos e processos adquire impor-
tância, no momento atual, em razão do crescente aumento da exposição da pro-
dução nacional à economia internacional. Saindo, no início da década passada, de 
uma situação de plena proteção contra a concorrência externa para um ambiente 
de competição aberta, os empresários que sobreviveram à abertura, por meio da 
redução de custos de produção, diversificação produtiva, inovação e esforço de 
exportação, demonstraram capacidade de antecipação e ou adaptação ao novo 
ambiente competitivo.  Estudos sobre a estrutura e comportamento da indústria 
nacional4, realizados no Ipea , revelam que  há um conjunto de empresas indús-
triais no Brasil que se distingue das demais pela ênfase na inovação e exportação. 
Estes estudos deram origem à hipótese da existência de grupo de empresários 
nacionais que tem se diferenciado dos demais pela capacidade de orientar as es-
tratégias da firma no sentido de promover a competitividade, via inovação de pro-
dutos, obtendo preços superiores nas suas exportações em comparação às firmas 
concorrentes do mesmo setor que não inovam. Segundo Arbix e Denegri (2005) 
este grupo estaria “distanciando-se da recorrente passividade e da tradicional de-
pendência das iniciativas governamentais e se consolidando como um segmento 
que se dispõe a enfrentar e a se equiparar às melhores práticas da concorrência 
internacional, particularmente aquelas associadas à inovação tecnológica, com 
profundas consequências para a modernização das empresas”.5 

Como exposto nos capítulos anteriores, a pesquisa sobre Atitudes Empre-
sariais para o Desenvolvimento e Inovação- Paedi- foi desenhada para testar a 
hipótese da existência de um segmento do empresariado nacional que se desta-

3. Fagerberg, j, mowery, d. e nelson, r. (2005), the oxford handbook of innovation. 
4. A este respeito ver  inovações , Padrões tecnológicos  e desempenho das Firmas indústriais Brasileiras. 2005. iPeA
5. Arbix,  G., denegri, j.A., A nova competitividade da indústria e o novo empresariado: uma hipótese de trabalho, 
2005. 



Empresários brasileiros e a motivação para inovar 97

caria por uma série de atitudes e comportamentos orientados para a criação de 
ambiente institucional favorável, interno e externo às firmas, propício à diferen-
ciação de produtos e ao desenvolvimento de inovações. A pesquisa tratou de di-
versas dimensões relacionadas à percepção do empresariado inovador sobre temas 
relacionados à inovação e ao comportamento das firmas em relação aos mercados 
(interno e externo), ao Estado (políticas públicas), a redes de conhecimento e a 
parcerias utilizadas pelas empresas inovadoras.  

Neste estudo argumentamos que o Estado, através de políticas especificas, 
como ocorreu com a substituição de importações e com a de abertura dos anos 
1990, teve papel relevante no condicionamento de formas de atuação e compor-
tamento do empresariado nacional. Nas décadas em que predominaram progra-
mas orientados pela política de substituição de importações, a literatura sobre o 
tema mostra que o empresariado nacional apresentou comportamento bastante 
dependente dos subsídios do Estado. Além disso, na divisão das atividades de-
finidas no período da indústrialização substitutiva de importações, a produção 
foi orientada para o mercado interno, com pouca possibilidade de exigência em 
termos de novas tecnologias. 

A política de abertura comercial parece ter condicionado novos comporta-
mentos, no sentido de buscar atender às demandas de qualidade e produtividade, 
para manter o mercado interno e ao mesmo tempo, conquistar novos mercados.  
Neste capítulo mostramos que os empresários responderam de forma diferencia-
da à política de abertura ao mercado externo. E que a reação dos empresários e as 
práticas adotadas no decorrer da década de 1990 dependeram não apenas do setor 
e do porte das empresas, mas também da condição de competitividade em que as 
mesmas se encontravam quando da abertura.

Em que pese à existência de uma vasta literatura que trata do empresariado 
no período de substituição de importações6, as atitudes e práticas empresariais 
após a abertura da economia são pouco conhecidas.  Os estudos a este respei-
to, em sua maioria, concentram-se em descrições de empresas bem sucedidas ou 
na busca do empresário inovador ou do “espírito Schumpeteriano” presente no 
imaginário e na literatura típica dos consultores de administração de empresas.  
No presente estudo, dado que o foco é a busca de subsídios para formulação de 
políticas públicas de incentivo á inovação, sentimos necessidade de conhecer me-
lhor como os empresários têm reorientado suas práticas empresariais no tocante 
as necessidades de mudanças tecnológicas e organizacionais para fazer frente á 
concorrência externa. 

Argumentamos neste estudo sobre a necessidade de investigações que iden-

6. A este respeito ver capítulo 3.
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tifiquem os padrões de comportamentos, assim como as motivações deste “novo 
comportamento” empresarial diante da intensa competição internacional. Com 
esse propósito, este capítulo procura contribuir para a questão acima, concen-
trando-se em três pontos básicos para se entender os processos de inovação do 
empresariado brasileiro: 

i) avaliação da reação dos empresários à abertura econômica dos anos no-
venta, com ênfase nas iniciativas tomadas para a atualização tecnológica 
de produtos e  processos; 

ii) análise dos principais fatores que determinam os processos de inovação 
tecnológica nas empresas;  

iii) análise dos principais fatores que promovem e facilitam  processos de 
inovação nas empresas. 

O presente capítulo tomou como base de informações para o estudo do 
comportamento empresarial, no contexto das temáticas acima, a Pesquisa de Ati-
tudes Empresariais para o Desenvolvimento e a Inovação (Paedi).  A Paedi, con-
forme apresentado no capítulo que tratada Metodologia, foi realizada com 109 
dirigentes empresariais, a maioria com funções de direção em empresas inovado-
ras. Diferentemente das pesquisas que medem as atividades inovadoras das em-
presas pelo levantamento dos gastos de capital e de pessoal associadas à inovação 
(como as despesas com pesquisa e desenvolvimento (P&D), gastos com máquinas 
para a inovação, despesas com o treinamento de pessoal, entre outras) a Paedi 
concentrou-se no levantamento de testemunhos e informações qualitativas junto 
aos empresários, com o objetivo de lançar luz sobre as seguintes questões, entre 
outros pontos: qual é o papel da inovação no sucesso e crescimento da empresa? 
como os empresários inovadores se diferenciam dos não inovadores? quais os fa-
tores que motivam suas tomadas de decisão quanto a inovar e quando e de que 
forma a inovação começa a fazer parte da estratégia de crescimento da empresa? 
como se efetivam os processos de inovação nas empresas? 

Para responder a essas indagações, a  Paedi abordou (ver roteiro de entrevista 
no capitulo 3) uma serie de temas relacionados à inovação na firma e ao papel do 
Estado e do mercado na configuração das estratégias adotadas pelos empresários. 
Entre os temas abordados destacamos os resultados alcançados pelo empresário 
com as atividades de inovação; as razões do sucesso no mercado; as parcerias e 
cooperações desenvolvidas para a inovação; o que o empresário espera da atuação 
do estado no apoio à inovação; quais são as políticas de treinamento de pessoal, 
entre diversos outros pontos. Os temas abordados proporcionaram um variado 
elenco de informações para a interpretação das estratégias que as empresas vêm 
desenvolvendo no novo ambiente de competição.  
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2. MetoDoLoGIA

Conforme apresentado no capítulo que trata da metodologia, as entrevistas foram 
analisadas e codificadas por temas considerados relevantes para o teste das hipóte-
ses que orientaram o estudo em questão. Cada autor (s) adotou um procedimento 
metodológico, obedecendo aos critérios estabelecidos na estruturação da pesqui-
sa, mas fazendo recortes ou leituras como foco no tema e nas questões a serem 
desenvolvidas pelos respectivos estudos.

Neste capítulo, para a realização das análises relativas aos três pontos bá-
sicos citados acima, ou seja, percepção dos empresários aos efeitos da abertura 
econômica, fatores determinantes e fatores que contribuíram para que a empresa 
desenvolvesse inovações, foram selecionados para avaliação alguns cortes das en-
trevistas constantes de cinco temas (ou nós, conforme a designação utilizada para 
os temas na Paedi), a saber: reação à abertura econômica externa, noção de inovação, 
caracterização da inovação, fatores mais importantes para a inovação, obstáculos e 
estratégias no processo de exportação.

Partindo da análise dos temas acima, elaboramos uma tipologia de empresas 
e das reações empresariais, que foram complementadas com análises das entrevis-
tas que melhor representavam a tipologia construída. Nesse sentido, o processo 
de análise envolveu o exame comparativo das percepções empresariais nos temas 
acima referidos, seguindo-se uma releitura das entrevistas para captar aspectos 
correlatos que permitissem entender melhor a empresa, a partir do contexto das 
respostas apresentadas.    

 Adotando o preceito de que “teoria é, por definição, uma simplificação da 
realidade e que a simplificação é necessária para a sua compreensão”, devendo-se 
isolar as características comuns dos eventos sob avaliação (Penrose, 1989) o traba-
lho concentrou-se nas empresas que apresentaram maior frequência de respostas 
e pontos de vista dos empresários quanto aos temas investigados. A classificação 
das empresas segundo a frequência das respostas permitiu que se reduzisse um 
volume extenso e diversificado de observações, opiniões e pontos de vistas dos 
empresários a um número representativo de respostas, divididas por categorias, 
de modo a facilitar a interpretação dos fenômenos estudados. Esse processo per-
mitiu orientar a análise para as questões substantivas das entrevistas, isolando os 
principais casos (empresas) a serem avaliados e interpretados. 

A classificação das empresas em cada um dos três pontos básicos escolhidos 
para estudo resultou em três tabelas básicas que orientaram as análises: i) reação 
dos empresários à abertura comercial; ii) fatores determinantes das inovações nas 
empresas e, iii) fatores importantes para promover a inovação nas empresas. As 
tabelas mostram os seguintes elementos: as categorias nas quais as empresas foram 
classificadas em cada um dos três pontos; as respostas-síntese selecionadas como 
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as mais representativas em cada categoria; o número de empresas classificadas em 
cada categoria e os setores de atividade das empresas.  

A abordagem desenvolvida considerou, portanto, que as respostas dadas 
pelos entrevistados são não somente o principal material informativo, mas repre-
sentam a melhor forma de expressar as situações reais vividas pelos empresários 
quanto aos pontos sob exame, como o sucesso no mercado, informações sobre 
as inovações que desenvolveram, desafios enfrentados, dentre diversos outros as-
pectos. Esta foi a razão pela qual se recorreu, no decorrer da análise, à citação das 
manifestações consideradas mais importantes para o entendimento e para ilustrar 
os pontos sob exame. 

As seções dois a quatro a seguir analisam os resultados encontrados. A seção 
dois avalia a situação em que se encontravam as empresas à época da abertura 
comercial. Com o objetivo de subsidiar a interpretação das respostas da Paedi re-
lacionadas à reação à abertura comercial e avaliar como os empresários percebiam 
o ambiente de proteção proporcionado pela atuação do Estado, a seção realiza 
uma breve apreciação das políticas de proteção à produção interna que preva-
leceram no Brasil na segunda metade do século passado. O contexto histórico, 
apesar do pouco tempo decorrido é importante pois a abertura comercial trouxe 
desafios competitivos às empresas que não só perduram como se acentuaram com 
o aumento recente da exposição da produção nacional à economia internacional. 

A seção três apresenta os resultados das análises referentes aos objetivos bus-
cados com as inovações e os fatores que determinam as inovações. A seção quatro 
discute os fatores que facilitam e orientam os processos de inovação nas empresas. 
A seção cinco apresenta o sumário e as conclusões.

3  ProteÇÃo Ao MerCADo INterNo, DeseNvoLvIMeNto INDústrIAL e 
INovAÇÃo

3.1 Políticas de proteção até os anos noventa 

No período compreendido entre a década de 1950 até o início dos anos 1990, 
as atividades produtivas no Brasil encontravam-se fortemente protegidas contra 
a concorrência externa. As políticas de proteção baseavam-se em controles de 
importações, aplicação de altas alíquotas aduaneiras e na adoção de um amplo 
leque de isenções fiscais e tributárias e de subsídios ao crédito, com o objetivo de 
incentivar os investimentos na produção substitutiva de importações e ampliar as 
exportações de produtos indústrializados.7

7. o aparato de proteção e de incentivos era executado pelos seguintes órgãos principais: carteira de comércio 
exterior (cacex), conselho de desenvolvimento indústrial (cdi), Programa de Benefícios Fiscais à exportação (Befiex), 
conselho siderúrgico nacional (consider), zona Franca de manaus, superintendência da marinha mercante, sudene, 
sudam, comissão de Política Aduaneira, nuclebrás.
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Além da promoção dos investimentos nas cadeias produtivas de bens de 
consumo, produtos intermediários e bens de capital8, as políticas de indústria-
lização adotadas buscavam a implantação de setores econômicos inteiros, como 
foram os casos das chamadas indústrias de base e indústria automobilística. Para 
isso, foi necessário arregimentar um amplo conjunto de incentivos, financiamen-
tos do BNDES e investimentos estrangeiros, promovendo-se empreendimentos 
conjuntos de capitais privados nacionais, estrangeiros e estatais nos setores de pe-
troquímica, energia nuclear, metalurgia, bens de capital, celulose e papel, dentre 
outros. 

A estratégia de proteção por meio de controles das importações de bens e 
serviços, utilizadas nos processos produtivos das indústrias, investimentos e no 
abastecimento do mercado interno em geral, se efetivava por meio de regimes 
especiais de importação, administrados por diversos órgãos públicos, que redu-
ziam ou isentavam os impostos sobre os bens importados, somente permitindo 
a importação de bens sem produção interna ou com baixa oferta.9 Aos órgãos e 
empresas estatais só se permitia importar equipamentos sem produção nacional 
similar.10 

As políticas de proteção acima, adotadas até o princípio da década de 1990, 
criaram condições econômicas favoráveis para a implantação de um parque 
indústrial diversificado e integrado, porém pouco voltado à adoção de processos 
inovadores como ferramenta estratégica nos negócios e em bases contínuas. Esse 
comportamento decorria da própria existência de proteção contra a concorrência 
externa, que proporcionava ambiente produtivo confortável, liberado da 
necessidade de adoção de estratégias de competição, como a renovação de 
produtos e processos produtivos, aumentos de produtividade ou aprimoramentos 
tecnológicos. 

Formou-se, portanto, uma indústria amplamente dependente e acomodada 
aos mecanismos de proteção e de subsídios, com parcela importante da produ-
ção, especialmente nas indústrias de bens de consumo duráveis, sem condições 
de competir em preços e em qualidade com a oferta mundial. O diagnóstico 
predominante ao final dos anos 1980 era de que para se promover a inserção da 
produção brasileira na economia mundial em bases competitivas era necessária a 
modernização da estrutura produtiva, por meio da redução da proteção à produ-
ção doméstica e a alteração dos preços relativos para favorecer a atividade expor-
tadora, estimulando a eficiência através da concorrência externa (Kume, 1990). 

8. velloso, j. P. r, As multinacionais e a estratégia de desenvolvimento, in três temas, 1975.
9. no princípio de 1990 existiam 42 regimes especiais de importação; as importações cursadas por esses regimes de 
tributação representaram, entre 1977-85, 69% do total importado no período (Kume, 1990); moreira, h. c., Araújo, 
A Barbosa. 
10. velloso, op. cit.
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Com vistas a corrigir essas distorções na malha produtiva, um princípio de 
reformas nos esquemas de alta proteção começou a ser adotado na reforma tarifá-
ria de 1988, que reduziu a alíquota média de importação da indústria de transfor-
mação, de 56,2% para 38,1% (Kume, 1990). Em seguida, a abertura comercial 
do início de 1990 reduziu drasticamente os incentivos fiscais e tributários, retirou 
as restrições não tarifárias às importações e iniciou um processo pré-definido de 
redução anual escalonada das alíquotas do imposto de importação, em quatro 
anos (1991-94), com o objetivo de promover o alinhamento das tarifas a níveis 
mais adequados a uma economia mais aberta. 

3.2. Percepção dos empresários sobre o período de proteção e reações à 
abertura externa nos anos 1990

Após a abertura do comércio exterior dos anos 1990, os empresários, que até 
então dispunham de ampla disponibilidade de instrumentos e incentivos para 
realizar investimentos e exportar, ficaram crescentemente sujeitos às regras do 
mercado nas suas decisões de investir e na formação dos seus preços internos e 
dos produtos de exportação. 

Enquanto avançava a exposição da indústria brasileira à oferta de produ-
tos internacionais, a conformação ao ambiente mais competitivo na década de 
noventa ocorreu por meio da adoção de processos que buscavam racionalizar os 
métodos de produção, visando reduções de custos, aprimoramentos da quali-
dade e aumentos de produtividade. Para tanto, promoveram-se no decorrer da 
segunda metade da década de noventa intensas reduções dos gastos com pessoal, 
aquisições de bens de capital atualizados tecnologicamente e a adoção de progra-
mas de qualidade, procurando-se adequar a produção nacional aos parâmetros de 
qualidade dos bens importados, cujo exemplo mais notável foi representado pela 
indústria de veículos automotores.  

A partir das entrevistas e depoimentos na pesquisa Paedi tem-se um quadro 
real das situações vividas pelos empresários no período de proteção e as reações 
que tiveram após a abertura comercial. Aspectos sensíveis, como os custos de 
produção da empresa e os efeitos da política de incentivos fiscais foram relatados 
pelos empresários. É ilustrativo o depoimento de um fabricante de bens de capi-
tal: “naquela época havia todo um projeto de governo com incentivos à exportação. 
Nós tínhamos créditos fiscais, toda uma série de benefícios, e a questão custo não era 
um problema nos anos 1970”. E ao se referir aos anos mais recentes: “depois, ao 
longo dos anos, começou a mudar quando a China entrou no mercado oferecendo 
custos bem inferiores aos nossos, começaram as dificuldades de ter que buscar sempre 
adequar os custos”.  

A mesma argumentação foi realçada por empresa do setor de produtos plás-
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ticos, ao apontar as mudanças que promoveu para se adequar ao novo ambiente: 
“nossa empresa até esse período nadava de braçada, todas as nossas incompetências 
eram transferidas para preço e para o mercado. Naquele momento nós tínhamos um 
mercado com mais demanda, a nossa empresa não era sufocada como é hoje pela 
concorrência, então tivemos que ter mudança profunda na produtividade, com inves-
timento forte e plantas modernas.” I8

Quanto ao acesso a tecnologias, a situação de proteção gerava defasagem em 
relação ao que estava sendo produzido fora do Brasil em termos de produtividade, 
conforme relatou um fabricante de embalagens: ”a empresa estava calcada em uma 
realidade da economia anterior, em que era praticamente proibitivo adquirir tecnolo-
gia fora do Brasil pelos custos de impostos de importação.” E9

A baixa inovação tecnológica não era imputada somente às dificuldades de 
importar. O controle da inflação também era obstáculo para pesquisa e desenvol-
vimento de produtos: “Na verdade você não fazia inovação antes por causa de um 
único aspecto, um negócio chamado CIP – Comissão Interministerial de Preços – um 
órgão governamental que imaginava que ao segurar o preço dos medicamentos no mais 
baixo patamar possível ele faria com que pessoas de baixa renda acessassem o medica-
mento” (indústria farmacêutica). A9

Como resultado da abertura da economia as empresas puderam acessar no-
vas tecnologias para a atualização das linhas de produtos: “nós tivemos um salto de 
inovação há dez anos quando decidimos nos internacionalizar, do ponto de vista de 
tecnologia e fornecedores, quando o Brasil também se abriu e facilitou esse fluxo de 
produtos complementares ao que não se fabrica no país, isso foi o determinante (fabri-
cante de máquinas). I4  Da mesma forma, para um fabricante de bicicletas, num 
ambiente de alta competição a inovação é um elemento decisivo para permanecer 
no mercado: Como é que eu vou competir com os dois mil e tantos fabricantes, os 
duzentos pontos de fábricas? É investindo sempre em coisas novas, design novo.” B5

Como comentado na introdução deste capítulo, o processo de exposição da 
indústria nacional à competição externa vem se aprofundando nos anos recentes 
em decorrência da oferta competitiva de países agressivos no comércio interna-
cional, como a China, Coréia, Taiwan, Cingapura e Índia. Mais recentemente, o 
progressivo realinhamento da taxa de câmbio real/dólar para níveis mais baixos 
diminuiu os preços dos bens importados, aprofundando a concorrência externa 
e levando muitas empresas a adiarem projetos de exportação ou a diminuírem a 
sua taxa de expansão.11 

A nova realidade na concorrência vem exigindo das empresas enormes es-

11. conforme diversos relatos de empresários. vale notar que na ocasião das entrevistas a taxa de câmbio real/dólar 
(r$ 2,15, julho de 2006) se encontrava cerca de 23% acima da taxa atual (r$ 1,75), dados do Banco central do Brasil.
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forços de adaptação, de mudanças em suas estratégias competitivas e a melhoria 
da eficiência. Para um indústrial do setor de calçados, “2005 foi um ano em que 
poupamos muito em redução de custos e despesas, porque o mercado estava muito ruim 
para o setor de calçados, com o dólar deteriorando muito rapidamente, então tivemos 
que botar na cabeça: o dólar vai ser nesse nível mesmo, não tem chance, não adianta 
eu ficar apostando que o dólar vai aumentar, deixa eu adaptar a empresa para essa 
nova realidade e reduzir meus custos, adaptar minhas despesas e tomar medidas pra 
melhorar minhas vendas. 

Outra empresa, fabricante de artigos de couro, informou que “a eficiência é 
uma busca permanente, sempre tem o desafio de colocar como meta a eficiência acima 
do que nós temos conseguido trabalhar; no último ano se acelerou a necessidade de 
buscar eficiência em função da questão cambial, uma questão que se tornou uma di-
ficuldade muito grande porque afetou demais a receita do exportador. Não tem como 
repassar toda essa diferença para o preço de venda.”   K3

As situações gerais analisadas acima são a seguir objeto de avaliação específi-
ca, pela classificação das empresas que apresentaram respostas ao primeiro ponto 
básico em avaliação (reação à abertura comercial), em quatro categorias, confor-
me a Tabela 1, como foi observado nas notas metodológicas. Dos 109 empresá-
rios entrevistados na Pesquisa Paedi como um todo, foram obtidas respostas de 
64 empresários sobre a situação em que se encontravam no momento da abertura 
econômica, como reagiram ao novo ambiente competitivo e como avaliavam o 
período de proteção econômica prevalecente até então.  As categorias encontradas 
são as seguintes: i) empresas que se consideravam competitivas; ii) empresas que 
importaram máquinas, insumos e novas tecnologias; iii) empresas que promove-
ram mudanças internas para se adaptar à abertura e, iv) empresas que sentiram 
intensamente o impacto da abertura.

tabela 1
Pesquisa Paedi - reação dos empresários à abertura comercial

categorias de empresas respostas-síntese (principais situações citadas nas entrevistas) nº de empresas e setores

1. empresas que 
se consideravam 
competitivas na 
abertura

Já exportava com tecnologia atualizada, custos in-
ternacionais e qualidade – tinha acesso a matérias-
-primas nacionais cotadas a preços internacionais 
– a empresa era a única no ramo – os fabricantes 
estrangeiros concorrentes não tinham logística 
para vender e não dispunham de rede de distri-
buição – os incentivos da Suframa proporcionavam 
competitividade – o mercado sempre ganha com a 
abertura / os ineficientes saíram.

22

Plásticos (2) - elétrico (2) 

autopeças (2) - metais (2) 

química (3) - metalurgia

cerâmica - mat. eletrônico 
(3) - tintas – aparelhos 
médicos - filmes - máquinas 
(2 )- alimentos  

(continua)
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categorias de empresas respostas-síntese (principais situações citadas nas entrevistas) nº de empresas e setores

2. empresas que im-
portaram máquinas, 
insumos e novas 
tecnologias

Realizou importações de componentes e máquinas 
de qualidade e tecnologia superior p/ melhorar 
a qualidade dos produtos e a competitividade - 
importou matérias-primas a  custo menor e novas 
tecnologias de produção. 

15

Farmacêutico 

autopeças

mat. eletrônico

alimentos(3)-elétrico

apar. médicos-plásticos

embalagens-têxtil 

cerâmica-máquinas (2)

madeira

3. empresas que 
promoveram 
mudanças internas 
para se adaptar à 
abertura

a empresa se adaptou bem à abertura tornando-
se mais competitiva e atualizada - estimulou 
o aprimoramento da produção - investiu em 
P&D - reduziu pessoal e custos - melhorou 
a competitividade e a gestão – dotou-se de 
conhecimentos para a concorrência – “acordou 
para a inovação”. 

15

têxtil - plásticos 

máquinas(5)-químico

mat. eletrônico

automação-alimentos

madeira-equipam de 
precisão-elétrico

autopeças

4. Grupo de empre-
sas que sentiram o 
impacto da abertura

teve que desativar linhas de produção – a empresa 
promoveu o enxugamento para se adaptar – fim 
da reserva de mercado trouxe competição aberta 
- a abertura foi muito rápida – entraram novos 
concorrentes – não se preparou como devia para a 
competição 

12

Automação - máquinas (5) 
- brinquedos (2) -química 
– elétrico -informática - 
alimentos

Fonte: Paedi.

3.3. Comportamento proativo: empresas que se consideravam competitivas 
na época da abertura comercial

No primeiro grupo foram classificadas as empresas para as quais a abertura às im-
portações não representou desafio novo em termos competitivos, de acordo com 
os entrevistados (22 empresas). Os motivos pelos quais não sofreram o impacto 
das reduções das tarifas de importação e da abertura do mercado variam. Algumas 
firmas apresentavam posição competitiva por força de já se encontrarem expor-
tando e produzindo sob custos competitivos, com tecnologia e qualidade equipa-
ráveis ao mercado externo, além de poderem adquirir insumos nacionais a preços 
internacionais, conforme relataram. Para um fabricante de produtos cerâmicos: 
“trabalhamos com uma tecnologia de produção que já é uma tecnologia internacional, 
com equipamentos italianos. Então ela já era uma empresa que exportava também, 
então nós não tivemos problema nenhum com a abertura.”

Outras empresas afirmaram que a capacidade competitiva era decorrência 
de proteção natural dada pelas próprias características setoriais, que dificultava 
aos importadores de produtos ainda não comercializados no país a formação de 

(continuação)
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logística de distribuição e de assistência técnica para manter um fluxo competitivo 
de venda dos produtos. Como afirmou uma empresa fabricante de máquinas : “O 
que a gente imaginava era que ia entrar todo mundo, toda essa tecnologia que a gente 
já conhecia de fora, mas acabou que não aconteceu, porque vieram algumas empresas 
realmente, mas começaram a estudar o mercado e viram que não é tão simples assim”. 

Ainda a respeito da logística de distribuição, um produtor de eletrônicos 
informou: “A gente teve contato com tecnologias fantásticas. Outra coisa que ajudou 
é que nós já tínhamos três mil pontos de revenda. E os importados tiveram que se 
estruturar primeiro.

Algumas empresas somente sentiram o impacto alguns anos depois, após o 
aprofundamento da abertura comercial, em função da valorização do real frente 
ao dólar e da presença de competidores com preços baixos, como a China: “Nós 
estávamos na ponta, muito bem. Se tínhamos concorrentes nacionais, morreram. Nós 
ficamos sozinhos. Até que o dólar caiu a um nível extremamente baixo, 30% abaixo 
do nível de flutuação. Então aí começam a entrar as multinacionais, que já (ofere-
cem) quase o mesmo preço que a gente. A pior situação é hoje”. B2  Na visão de outra 
empresa do setor de material elétrico ....: “Em termos de qualidade de produto ela 
não sentiu muitas dificuldades, porque ela tem qualidade lá fora. A única coisa que 
a empresa sentiu com a questão da abertura é principalmente hoje, com o impacto de 
preços que os produtos Chineses estão causando, não (somente) aqui, mas no mundo 
inteiro. 

Não obstante o ritmo rápido sob o qual a concorrência com o mercado in-
ternacional foi introduzida no Brasil nos primeiros anos da década de noventa, o 
processo de abertura contribuiu para modernizar as empresas, permitindo a ado-
ção de “mecanismos e conhecimentos capazes de fazer frente à concorrência. Isso é um 
dado que eu acho importante, visto que fomos depois competir com esses concorrentes 
fora do Brasil. 

Finalmente, uma empresa do setor de bens de consumo eletrônicos relatou 
que a competitividade foi propiciada pelos incentivos que dispunha em Manaus 
“Na área de áudio e vídeo, a criação da zona franca de Manaus criou um diferencial 
de produtividade para os produtos produzidos lá, tanto que só se produz esses produtos 
lá”. Dado que praticamente todas as empresas do setor eletrônico de consumo e 
de computadores se fixaram no local, é possível considerar a política de incentivos 
da Zona Franca de Manaus como um dos fatores que propiciaram condições de 
competitividade durante a abertura a várias daquelas empresas.

3.4. Comportamento reativo: A abertura como oportunidade de mudanças

 a) empresas que importaram máquinas, insumos e novas tecnologias
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Para esse grupo de empresas, a superação das dificuldades que surgiram a 
partir do início da forte concorrência, e também um importante fator para o 
sucesso obtido no novo ambiente, foi a possibilidade aberta para a importação de 
máquinas e componentes de tecnologia superior e novas tecnologias de produção, 
com vistas a melhorar a qualidade dos produtos e aumentar a competitividade. 

Na visão dos empresários, a abertura permitiu o acesso a soluções tecnoló-
gicas disponíveis no mercado externo a preços menores, que facilitaram a me-
lhoria dos processos produtivos, propiciaram à empresa conectar-se com a oferta 
mundial de novas tecnologias, possibilitando “a maior consciência das limitações 
brasileiras na área tecnológica”. Assim se manifestou um fabricante de produtos 
alimentícios: a partir dali eu comecei a ter condições de preparar a empresa tecnolo-
gicamente, tive condições de trazer máquinas que no Brasil não tinha e a partir do 
momento que você traz uma máquina você passa a ter conhecimento da produção 
daquele produto, começaram a entrar profissionais de fora e com isso eles vinham 
trazendo esse conhecimento e nós não tínhamos esse acesso.  

Uma empresa fabricante de embalagens comentou, com pinceladas de exa-
gero, a defasagem tecnológica que então prevalecia no Brasil, após importar equi-
pamentos com a abertura econômica: “a empresa estava calcada em uma realidade 
da economia anterior, em que era praticamente proibitivo adquirir tecnologia fora 
do Brasil pelos custos de impostos de importação, etc. E começou a se gerar tecnologia 
dentro das empresas, mas uma tecnologia baseada em informações de três décadas.... a 
gente sabia que existia uma defasagem de cinquenta anos em relação àquilo que estava 
sendo produzido fora do Brasil, em termos de produtividade”. 

Outras empresas, em que se destacam os fabricantes de produtos elétricos e 
produtos de cerâmica, se beneficiaram do acesso a bens finais não fabricados no 
País, da mesma linha dos produtos em que operavam, entrando em contato com 
novos design e características diferenciadas que permitiram diversificar a própria 
oferta interna de produtos e estimular a produção similar. Também a maior fa-
cilidade na importação de matérias-primas permitiu a fabricação de produtos 
diferenciados, de menor custo e com maior qualidade. Além da modernização 
tecnológica, outro resultado do acesso a novos conhecimentos e maquinário mo-
derno foi possibilitar a abertura de mercados externos, conforme ressaltaram di-
versos entrevistados.

b) empresas que promoveram mudanças internas 

O terceiro grupo de empresas envolve aquelas que promoveram mudanças 
internas para fazer frente ao novo ambiente de competição. Como a abertura foi 
realizada “de forma abrupta”, como informou um empresário, algumas firmas 
tiveram que desativar linhas de produção inadequadas para a competição com os 
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bens importados. Iniciativas paralelas a estes se basearam na adoção de métodos 
atualizados de gestão e na melhoria da qualidade dos produtos e serviços. Outras 
empresas relataram a forte diminuição de pessoal empregado e a adoção de pro-
cessos de adaptação e down sizing, que se estenderam por vários anos enquanto se 
aprofundava a abertura comercial. 

Sendo empresas que superaram os desafios da rápida abertura comercial, 
várias delas realçaram os efeitos benéficos da concorrência, que obrigou à atua-
lização tecnológica, a adoção de mecanismos e conhecimentos capazes de fazer 
frente à competição e a promoção da inovação permanente da empresa. Uma das  
respostas apontou a “outra visão da inovação” trazida pala abertura: “eu te diria 
que são dois os pontos centrais: aumento forte de produtividade e reforço das áreas de 
engenharia e de desenvolvimento de pesquisa (fabricante de máquinas).   

No caso de uma indústria de produtos alimentícios, não obstante a abertura 
ter sido  realizada de forma “precipitada”, permitiu ao empresário “acordar para 
a inovação”:  Cada ano que passava sem a abertura seria mais fatal quando abrisse, 
porque nós estaríamos mais defasados com relação ao mundo. Então, assim que abriu 
o mercado, nossa empresa partiu imediatamente para uma crescente mudança, tra-
zendo inovações do exterior”.

3.5. Comportamento adaptativo: empresas que sentiram de forma negativa 
o impacto da abertura 

Esse bloco reúne as firmas que sofreram os impactos que resultaram da en-
trada de novos concorrentes, com produtos de maior qualidade e preços meno-
res. O elemento surpresa da abertura foi destacado por alguns dos entrevistados, 
como é o caso dos setores que se encontravam sob preços controlados e passaram 
a enfrentar preços livres em competição com produtos importados. Outras em-
presas enfrentaram crises de excesso de oferta no momento da abertura: “Então, 
o setor sofreu muito nos anos 1990, teve crise, muita gente quebrou, o endividamento 
subiu muito naquela época toda, sobreviveram os que trabalharam em cima de ino-
vações e buscaram incessantemente a redução de custos e adaptações” (usina de açúcar 
e álcool). As empresas entrevistadas conseguiram superar a transição com fortes 
ajustes, algumas relatando a entrada em concordata para ganhar fôlego para supe-
rar as dificuldades do momento. 

Uma empresa fabricante de produtos para a automação indústrial informou 
sobre a estratégia de sobrevivência que adotou: “corremos atrás, reduzimos preços 
e custos, mandamos gente embora, o que era mais caro. Melhoramos processos. Basi-
camente, mudamos a linha de processo. Enxugamos processos, terceirizamos muitas 
coisas. Antigamente a gente tinha área de tintura, mecânica, tudo aqui dentro. Isso 
foi tudo terceirizado”.
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Para algumas empresas a concorrência mais forte ocorreu com a China, de-
corrente de mão de obra intensiva e alta escala de produção naquele país, o que 
dificultava a competição nas condições produtivas brasileiras. Esse tipo de em-
presa enfatizou que não estava preparada para a abertura comercial.  É o caso da 
produção de brinquedos em que um empresário afirmou que “várias outras desa-
pareceram, desapareceram quase 20.000 empregos no Brasil no setor de brinquedos”. 

 Outra empresa relata a dificuldade de vender produtos inovadores devido 
ao elevado tempo de desenvolvimento pois, depois de pronto o produto, os con-
correntes estrangeiros chegavam com ofertas mais avançadas de nova geração. 
Ao mesmo tempo, para essa empresa a abertura permitiu a aquisição externa de 
novas tecnologias: “de um lado nós tínhamos o problema e do outro a oportunidade” 
(fabricante de motores). 

Uma empresa fabricante de borracha nitrílica relatou que produzia antes da 
abertura com planta indústrial superdimensionada para o mercado brasileiro; seus 
custos variavam segundo a fábrica estivesse com alta ou baixa demanda, e como 
o governo consultava a empresa antes da liberação de qualquer pedido de im-
portação de produto similar, podia operar com custos descolados dos praticados 
externamente. Com a entrada de concorrentes e aumento da oferta de produtos 
importados, a solução para a manutenção da fábrica foi aumentar as exportações.

4. fAtores DeterMINANtes DAs INovAÇões NAs eMPresAs 

Segundo o Manual de Oslo, as empresas engajam-se em inovação por razões 
de competição, ingresso em novos mercados, busca de eficiência e qualidade, 
dentre diversos outros objetivos.12 Na discussão sobre as pesquisas em inovação 
nos países em desenvolvimento, o Manual, no parágrafo 504, observou que “é 
igualmente ou mais importante determinar e analisar os esforços realizados pelas 
empresas e organizações (as atividades de inovação) e suas capacitações .....do que 
os resultados (inovações). Os fatores que dificultam ou facilitam a inovação são 
vistos como indicadores-chave nesse contexto”. Sob essa ótica foram pesquisadas 
as respostas na pesquisa Paedi que permitissem responder a duas questões básicas 
para se entender porque as empresas iniciam processos de inovação e como as 
inovações são implementadas: 

a) quais são os fatores que determinam a inovação (ou “saber qual a causa 
raiz que faz com que a inovação aconteça”, como se expressou um em-
presário entrevistado);

b) quais são as condições que facilitam, promovem ou orientam os proces-
sos de inovação nas empresas. 

12. manual de oslo, parágrafo 44.
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Na investigação da primeira questão, as respostas mais frequentes permi-
tiram classificar as empresas segundo quatro objetivos ou motivações principais 
para implementar processos de inovação:

i) aumentar lucros/ampliar o market share

ii) reduzir custos e melhorar a qualidade

iii) enfrentar a concorrência

iv) aumentar as exportações

Observe-se que a classificação das empresas em cada uma das categorias 
acima não é excludente, pois algumas empresas foram classificadas em mais de 
uma das quatro categorias por apresentarem mais de um objetivo principal para 
implementar inovações, um resultado já esperado uma vez que as razões para a 
inovação podem ser de variada origem e estão muitas vezes entrelaçadas. 

Deve ser observado ainda que várias empresas apresentaram como objetivos 
para inovar razões como: “atualizar tecnologicamente os bens produzidos”, “ uti-
lizar novos materiais”,  “ obter produtos com maior valor agregado” e “produzir 
bens diferenciados”, entre outras respostas correlatas. Contudo, como essas res-
postas se confundem com a própria atividade de inovação, não foram considera-
das como os fatores primários que impulsionam as empresas a iniciar processos 
de inovação, que estão mais relacionados, como se observa na listagem dos fatores 
acima, a aspectos concorrenciais e de oportunidades de mercado. Como defi-
niu um empresário do setor de elétricos, ao citar razões de mercado ao lado de 
motivações tecnológicas: “Os motores da inovação são outra coisa.... as ameaças, 
oportunidades de negócios, novas tecnologias, novas ideias, isso é o que te faz inovar 
....é o conjunto”.

A tabela a seguir apresenta os resultados das empresas classificadas nas qua-
tro categorias acima, relacionando as respostas mais representativas de cada uma, 
o número de empresas classificadas em cada categoria e os setores de atividade das 
empresas. Esta classificação permitiu observar padrões de comportamentos em 
função das motivações e estratégias adotadas pelos empresários para enfrentar a 
competição externa. 
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tabela 2
Pesquisa Paedi – fatores determinantes das Inovações 

fatores determinantes respostas-síntese (principais casos citados nas entrevistas) Nº de empresas e setores

1. aumentar lucros 
e ampliar o market 
share 

Aumentar o faturamento com o lançamento de novos 
produtos – expandir a participação no mercado – abrir 
novos mercados.

19
automação - cerâmica
famacêutica - tintas

plásticos (2) - autopeças (4)
elétrico (4) - máquinas (5)

2. reduzir custos 
e melhorar a 
qualidade

Ambiente de competição internacional exige a busca da 
qualidade – propor ao cliente produtos de menor custo, 
maior performance e, maior durabilidade.

15
alimentos –  autopeças 

- calçados - computação- 
equip.médico – embalagens 

- madeira – cosméticos 
- máquinas - plásticos (2) - 

elétrico (4)

3. enfrentar a 
concorrência 

A inovação é estimulada pelo ambiente de alta 
competição no mercado – desenvolver produtos antes 
dos concorrentes – inova devido à forte competição com 
China e Índia.

15
automação - aviões - 

bicicletas – computação 
- embalagens - madeira 

máquinas - metal - plásticos  
- têxtil -  alimentos (2) -  

autopeças (3)

4. aumentar as 
exportações 

Inovação como forma de conseguir melhores preços 
no mercado externo - exportação como mecanismo de 
aprendizagem das logísticas de distribuição.

12
Aviões - alimentos - 

autopeças (2) – farmacêutica 
(2) - madeira - químico 

– máquinas (2) - plásticos 
- têxtil 

Fonte: Paedi.

4.1. Atitudes Proativas: 

empresas que inovaram para ampliar os lucros e o market share 

A ampliação da participação nas vendas do mercado foi o fator mais citado como 
força motora que induz a empresa a iniciar e desenvolver inovações de produtos e 
processos de produção (19 empresas). Para essas empresas, inovar representa fator 
dinâmico que viabiliza não somente a permanência no mercado mas o cresci-
mento com aumento do market share ou, como mostra um exemplo esclarecedor 
de um fabricante de produtos para automação indústrial: “a empresa tem que ter 
participação maior no mercado..... ela quer crescer vinte por cento ao ano. O que ela 
precisa? De mais produtos. Ela pode crescer vendendo mais o mesmo produto, criando 
novos produtos, ou criando diferenças nos seus processos”. 

Empresas com essa perspectiva veem a ampliação do market share não so-
mente como base para gerar maiores lucros, mas como fonte de recursos para a 
implementação de atividades inovadoras. Uma empresa fabricante de máquinas 
e equipamentos mostrou como estão estrategicamente interligadas a expansão no 
mercado e a obtenção de recursos para inovação: O que possibilita tudo é o mercado 
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....a empresa que se apóia no mercado usa o mercado para desenvolver a tecnologia..... 
E a estratégia é justamente através da inovação oferecer algo diferenciado que pos-
sibilite manter e aumentar a sua participação no mercado (empresa produtora de 
máquinas).  Este é o caso de uma empresa fabricante de aparelhos elétricos que 
procura expandir sua participação, e para a qual: “Tudo se resume a você ter lucra-
tividade. Aí, você consegue inovar.”   

Na mesma direção apontou um fabricante de produtos de computação, 
para quem a obtenção de maiores margens de lucro viabiliza recursos para con-
tinuar inovando: “com margem maior você tem mais dinheiro sobrando para poder 
realmente desenvolver novos produtos. É um círculo vicioso positivo. Se você é uma 
empresa que está fazendo o que os outros estão fazendo ou está fazendo mal, você sim-
plesmente não vai ter os retornos adequados. Você não vai poder investir em pesquisa 
e desenvolvimento. Você acaba indo a uma situação de espiral negativa. Aí você perde 
o negócio em algum tempo.” 

As atividades inovadoras como fator de dinamismo e de crescimento são 
ainda representadas pelas empresas que estabelecem metas anuais de aumento das 
receitas com base no lançamento de novos produtos, como informou a empresa 
de automação indústrial acima. Ao basear parte crescente das receitas em novos 
produtos, as empresas precisam se engajar em atividades inovadoras de forma 
contínua, sob pena de perderem participação no mercado no futuro. Uma empre-
sa fabricante de equipamentos para ônibus ilustrou de forma clara essa questão: 
“Nós temos hoje, vamos supor, 40% da receita respondida por produtos classificados 
como inovadores. Se nós não tivermos novos produtos inovadores, uma sequência clara 
é que, fazendo uma conta matemática, essa parte do faturamento vai se perder no 
próximo, no segundo ou no terceiro ano”.  

A capacidade de retorno da inovação em termos de receitas é ilustrada a 
seguir por duas empresas, que apresentaram algumas métricas de suas inovações: 

“Nós temos hoje 65 produtos com 104 apresentações, (que represen-
tam) uns 5% de faturamento. Agora, por exemplo, essa vacina é 13% 
do nosso faturamento, e com uma margem muito grande, quer dizer, é 
um retorno da inovação mesmo” (fabricante de vacinas animais). J8

Mais ou menos 50% do que nós vendemos foi desenvolvido nos úl-
timos dois anos, e 70% do que nós vendemos foi desenvolvido nos 
últimos 3 anos – (fabricante de produtos eletrônicos)  

4.2. empresas que inovaram para reduzir custos e melhorar a qualidade

De acordo com Lazonick (2005 p. 30), durante muito tempo os esforços dos 
economistas nos estudos sobre a teoria da firma focalizaram a otimização dos 
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processos produtivos e não os processos de inovação nas firmas. A otimização 
visa aumentar os lucros, dada uma tecnologia e as condições de mercado. Ao 
contrário, a firma inovadora procura “transformar as condições tecnológicas e de 
mercado, que a firma tradicional toma como restrições dadas”, com o objetivo 
de obter mais qualidade e menores custos de produção em relação às condições 
anteriores e assim se diferenciar dos outros concorrentes.

Na linha de raciocínio acima, quinze empresas da pesquisa Paedi relataram 
que o motor ou objetivo da inovação é a redução de custos de produção, como 
parte de um processo fortemente associado às condições de concorrência: “Tudo 
é buscado para .....fazer uma peça de igual qualidade com custo mais barato para 
conseguirmos nos manter no mercado (empresa fabricante de produtos eletrônicos) 
F8. Algumas empresas deram exemplos concretos de reduções substanciais nos 
custos de produção como resultado de pesquisas e do desenvolvimento de novos 
materiais, como é o caso de um fabricante de produtos farmacêuticos, que relatou 
como a pesquisa interna permitiu desenvolver um produto usado em quimiote-
rapia: “os mesmos 10 comprimidos, as mesmas 4 mg, em que o preço (do importado) 
começou com 270 reais ... baixou para 150, nós estamos vendendo a 20 reais. Agora, 
vou para outros mercados, vou para a Europa” .

Nessa mesma linha se encontra uma empresa fornecedora de peças auto-
motivas, que possui laboratório de pesquisa e ensaio, para quem a inovação visa 
“propor ao cliente produtos de menor custo, maior performance, maior durabilidade, 
com menor peso, que é uma busca da indústria automobilística de uma forma geral, 
diminuir os pesos dos produtos dela (Sifco). A mesma preocupação foi demonstrada 
por um fabricante de computadores: “quando você busca desenvolvimento, você 
busca redução de custo - isso é fundamental no mercado que a gente vive. Ponto dois: 
tentar achar novas soluções também é fundamental”. 

Em mercados competitivos não bastam reduções de custos para garantir 
o sucesso no mercado pois o processo é simultâneo aos competidores em geral, 
especialmente em mercados com oferta externa. Nesses casos, a procura constan-
te por reduções de custos de produção está, muitas vezes, associada também ao 
aumento da qualidade dos produtos. Várias empresas demonstraram essa preocu-
pação, envolvendo custos e qualidade como fatores intrínsecos e como objetivos 
perseguidos nos seus processos de inovação. Uma empresa produtora de motores 
elétricos defendeu na entrevista a necessidade de que a qualidade seja uniforme, e 
“que abranja uma população razoável de equipamentos. É com esse conceito que você 
pode buscar eliminações de custos, ....simplificações, criar outros produtos. Mas a base 
básica, mesmo, é a qualidade.  

Da mesma forma, um fabricante de autopeças mostrou  como o ambiente 
de competição internacional exige a busca da qualidade: “...inovação e tecnologia 
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é fundamental, e a questão da qualidade, porque qualidade é fundamental, então se 
você não tiver isso bem organizado, bem feito, você está fora, é um mercado de tecno-
logia, é um mercado super competitivo, eu concorro com gigantes mundiais. 

A conexão entre reduções de custos e inovação pode ser observada em em-
presas que, para competir, investem em equipamentos de tecnologia atualizada, 
conforme informou uma empresa produtora de produtores alimentícios: “Inovar 
para implementar o mesmo nível de tecnologia do que eles e ter equipamentos para 
poder fazer isso. Ao mesmo tempo, quando você fala em redução de custo, claro que 
você inova já buscando algo mais automatizado, com um controle maior, o que nos 
dá segurança, então a empresa tem muitos programas de segurança alimentar que são 
atrelados à inovação, para poderem ficar seguros.  

Por outro lado, uma linha de argumentação que deve ser considerada na 
análise da questão desenvolvida acima encontra-se nas pesquisas do IPEA, que 
consideram que as empresas competem por preço (redução de custos) ou por 
diferenciação de produtos.13 Os resultados encontrados demonstraram que as em-
presas que inovam e diferenciam produtos obtêm preços superiores no mercado, 
em decorrência do maior valor agregado aos produtos e do diferencial que apre-
sentam em relação aos produtos similares dos competidores. Ou seja, empresas 
inovadoras competem via produtos diferenciados e não via menores custos de 
produção. Excertos de duas entrevistas a seguir ilustram o tipo de empresa que 
obtém preços superiores com produtos inovadores: 

“Inovação é constantemente tentar se diferenciar do concorrente: se 
você está com o mesmo produto do concorrente, com a mesma perfor-
mance, o seu produto vira uma commodity. Se você tem habilidade de 
diferenciar seu produto, você vai ganhar uma margem maior por isso. 
Porque o valor vai ser visto pelo cliente. Ele vai dizer: “olha, a empresa 
x tem uma solução que é diferente do outro. E essa solução tem um va-
lor a mais pra mim”. Isso consequentemente te dá uma margem maior. 

“você acha que eu exporto uma bicicleta que custa 200 reais na Casas 
Bahia para os EUA? não. A bicicleta que eu vendo para os EUA na 
ponta custa 300, 350 dólares, tem outro tipo de tecnologia.” 

Tomando-se como referência os resultados obtidos nos estudos do IPEA 
comentados, pode-se inferir  que as reduções de custos associadas à inovação, 
como relatado nesta seção, estão mais relacionadas às inovações incrementais, ou 
seja, inovações de curto e médio prazos, realizadas continuamente pelas empresas, 
decorrentes da competição no mercado, que exige respostas rápidas nas perfor-

13. ver de negri, j. A. e salerno, m. s., org., inovações, Padrões tecnológicos e desempenho das firmas indústriais 
Brasileiras, ipea, 2005.
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mances dos produtos. Essa conclusão não impede, contudo, que se considere que 
empresas inovadoras com produtos novos ou produtos com maior valor agregado 
(como é o caso de várias empresas entrevistadas na Paedi, que relataram obter 
preços mais elevados) não procurem reduzir seus custos de produção; contudo, 
uma importante diferença é que na condição de produtora de bem diferenciado 
ela não é pressionada à redução de custos como forma de se manter no mercado.

4.3. empresas que inovaram para exportar 

Ao avaliar o desempenho das empresas no Brasil segundo suas estratégias com-
petitivas, estudos do IPEA concluíram que as firmas que inovam e diferenciam 
produtos conseguem obter preços superiores na exportação.14 Além de preços 
maiores, as firmas obtêm ganhos de competitividade após a entrada no comércio 
exterior, em decorrência de ganhos de escala e o acesso e modernas tecnologias 
de produção. Assim, as empresas que competem por diferenciação de produtos, e 
não via menores preços, desfrutam de maiores oportunidades no comércio inter-
nacional.   

Várias entrevistas na Paedi versando sobre exportações relataram as dificul-
dades enfrentadas para conseguir alcançar o mercado externo, decorrentes de va-
riedade extensa de fatores quando tomados em conjunto, como a baixa escala de 
produção, protecionismo de alguns países importadores sob a forma de exigências 
normativas, logística deficitária de transportes no Brasil, necessidades de adapta-
ções dos produtos às exigências e características dos consumidores de cada país e, 
de forma importante devido ao grande número de empresas, os baixos lucros de-
vido à taxa de câmbio valorizada. No aspecto tecnológico, um grande fabricante 
de motores lembrou que: “O nome Brasil ligado ao produto tecnológico não ajuda 
muito”, o que significa que para empresas que se iniciam na exportação há neces-
sidade de demonstrar o valor da marca para obter a confiança do importador, face 
aos competidores já estabelecidos: “isso exige que o teu padrão de qualidade seja de 
excelência, porque senão você exporta uma vez e nunca mais”. 

Dado o alto grau de competição no mercado internacional e as maiores exi-
gências quanto à qualidade e ao desempenho dos produtos, desenvolver produtos 
inovadores, diferenciados e com alta qualidade é visto por empresários entrevis-
tados como estratégia necessária para ampliar as exportações pois evita a concor-
rência direta com fabricantes de produtos similares, permite obter preços mais 
elevados e contribui para firmar a marca da empresa no exterior. Isso foi refletido 
nas análises das reações à abertura na Seção 2, em que as firmas promoveram 
intensas aquisições de tecnologia e conhecimentos para enfrentar a concorrência 
externa e para começar a exportar. 

14. de negri, j. A e salerno, m. s (2005) e de negri e Araújo (2007). 
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Um exemplo de obtenção de preços diferenciados no mercado internacional 
pode ser representado pela entrevista a seguir, de empresa do setor farmacêutico: 
“porque é a inovação que vai levar lá para fora, não sair como eu estou saindo agora, 
num mercado de commodities onde eu vou disputar preço ..... porque todo mundo 
faz o que eu faço. ....... aquelas inovações que eu já estou fazendo .....porque eu tenho 
patentes, e aí eu tenho exclusividade porque chego sozinho. Então aí eu saio com preços 
diferenciados.”  

Contrariamente, uma  empresa de setor tradicional, têxtil, precisa competir 
com produtos diferenciados e de maior qualidade face à concorrência chinesa: 
“Estamos agora com um projeto para os Estados Unidos, colocaremos um distribuidor 
lá. Esse vai ser um grande salto... porque lá o mercado é grande. Vamos brigar com 
a China, brigar em qualidade porque preço é impossível. Vamos pôr o produto que 
tenha competitividade em qualidade.” 

No setor produtor de aeronaves, inovar continuamente os produtos e man-
ter alta produtividade são condições básicas que definem a capacidade da firma 
ter êxito no mercado. Como aviões não são tributados pelos países produtores 
concorrentes e como, além disso, é comum a concessão de subsídios disfarçados, a 
competição, além de preços competitivos, ocorre na diferenciação das característi-
cas operacionais valorizadas no produto, como desempenho, economia, seguran-
ça, autonomia de vôo e conforto. Dado ainda que a maior parcela da produção de 
aviões é exportada, as relações entre inovação e exportação são evidentes, havendo 
necessidade de sempre “estar renovando e inovando”, além de previsibilidade e 
planejamento porque “leva-se quatro, cinco, seis anos pra pôr um produto no merca-
do, a sua previsão tem chances de não se materializar da forma como você pensou. O 
mercado pode mudar”. 

Aprimoramentos tecnológicos são importantes também para superar as res-
trições decorrentes da moeda valorizada, pois permitem elevar os preços dos bens 
exportados, como informa uma empresa uma fabricante de peças para o setor 
automotivo:

 “nesse momento de dificuldade cambial, onde é muito difícil exportar 
e quem faz produto manufaturado no Brasil está passando por grande 
dificuldade, você tem que exportar tecnologia. Felizmente nós estamos 
com um produto interessante que poucos fazem, o mundo todo está 
estudando isso, nós somos abordados o tempo todo, o pessoal querendo 
tirar os nossos profissionais para tentar pegar o conhecimento, nós te-
mos um ataque forte com os profissionais.” 

A automatização do processo produtivo representou fator que permitiu me-
lhorar a qualidade da produção e a tecnologia de processos, facilitando a expor-
tação de um indústrial do ramo de plásticos: “Nós tínhamos uma fábrica em 96 
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que era..... sem periféricos, isto é, sem robô, sem processo de informática, sem processo 
informatizado pra você fazer a produtividade de cada máquina. Sem ter máquinas 
de ultima geração pra poder fazer moldes. Então, o que deu esse alavancamento foi 
exatamente isso que eu chamo de tecnologia, isto é, a robotização do processo - com isso 
nós tivemos um produto melhor, e pudemos agregá-lo em produtos que iriam exportar, 
e por isso a empresa cresceu bastante daquela época pra cá. 

4.4. Atitudes reativas: 

4.4.1. Inovação motivada pela concorrência 

Conforme observado por Fagerberg (2005 p.15), Schumpeter considerou a com-
petição tecnológica (inovação) como a força motora do desenvolvimento. Uma 
firma que inova é recompensada por altos lucros, e emite sinal para outras firmas 
(as que imitam) se juntarem à indústria ou setor com o objetivo de participar dos 
benefícios. Depois Schumpeter modificou o argumento, para considerar que os 
imitadores podem ser bem sucedidos se aprimorarem a inovação original, tor-
nando-se inovadores também, pois uma inovação facilita outras. Uma inovação 
desenvolve o cenário para outra série de inovações pelo processo de difusão e não 
somente para adaptações passivas.

Varias entrevistas demonstraram que procurar desenvolver produtos antes 
dos concorrentes representa um forte motivo para a inovação e, ainda, que a velo-
cidade inovadora tem que ser maior porque os competidores desenvolvem rapida-
mente as cópias.  Nesses casos, a empresa líder desenvolve um padrão de liderança 
que tende a ser copiado pelos concorrentes. Ser reconhecido pelos clientes como 
líder é uma condição que reforça o nome da empresa no mercado, conforme um 
fabricante de sistemas integrados de automação se expressou, referindo-se à pró-
pria empresa: ”Eu já reconheço essa empresa como líder, uma empresa que pensa. Não 
é uma empresa que espera o inglês, o americano, o alemão lançarem o produto. Nisso 
nós tivemos bastante sucesso,  várias inovações no nosso produto nós lançamos antes do 
nosso concorrente e depois foram adotadas por eles”. 

Para um empresário do setor de plásticos, que se considera líder no mercado 
de embalagens, predomina a mesma tendência: “é a lei de marketing, se você não 
pode ser o primeiro, siga o primeiro, porque deve dar certo. Então ele vê que saiu 
uma embalagem, que há uma tendência no mercado que o líder mudou, tem que se 
adequar”. 

A pressão do mercado exige da empresa um comportamento prospectivo, 
para se antecipar aos concorrentes, que desenvolvem novas tecnologias, como 
se posicionou  um fabricante  de máquinas e equipamentos: “se você ...olha pra 
frente e vê que daqui a 3 anos o mercado vai estar demandando mais prestação de 
serviço, mais qualidade, mais eficiência, mais tecnologia, e tudo mais.... Que é que nos 



PAEDI: Pesquisa sobre Atitudes Empresariais para Desenvolvimento e Inovação118

temos que fazer? Nós temos que, ao mesmo tempo, procurar alguma coisa realmente 
diferente, inovadora, que nunca foi feita no mundo, mas a gente tem que olhar o que 
está sendo inventado e ideias realmente inovadoras, as tendências que estão surgindo 
e detectar o quanto antes isso ai, e incorporar, digamos, os princípios, as ideias e as 
tecnologias que, muitas vezes, vêm de fornecedores. 

Com a concorrência a inovação entra em moto contínuo, levando as firmas 
a inovar seguidamente ou a realizar melhoramentos tecnológicos, como infor-
mou uma empresa fabricante de produtos para uso em medicina: “nós somos a 
quarta empresa no mundo, na nossa frente estão três empresas de bilhões de dólares, 
seus centros de pesquisa investem milhões de dólares ao ano. Se eu não acompanho o 
desenvolvimento tecnológico, a criação de novos produtos, eu fico fora do mercado”. 

A pressão da competição na implementação de inovações foi bem ilustrada 
por um fabricante de alarmes, para quem as ideias nascem com mais intensida-
de nas situações de crises ou decorrentes das ameaças de novos competidores, 
que podem apresentar novas tecnologias que superem os produtos da empresa.: 
“Quando a gente usa isso? É quando vem uma crise; com as ameaças nós reagimos a 
ameaças, adrenalina... Um competidor, vem um novo competidor, um concorrente, 
uma nova tecnologia, uma nova ameaça”.  

Na forte competição do mercado, para uma das empresas pesquisadas, um 
dos diferenciais em relação aos concorrentes nacionais e mundiais se encontra na 
tecnologia proprietária, que permite obter produtividade superior e maior escala 
produtiva: “nós compramos as máquinas italianas ou suíças, só que ao longo desses 
trinta anos de existência da empresa fomos aperfeiçoando esses equipamentos; a gente 
nem deixa o nosso fornecedor montar a máquina, ela chega desmontada, mas nos 
mesmos montamos e turbinamos, que passa ser tecnologia proprietária nossa, na área 
de injeção termoplástica”.

Por outro lado, os efeitos que a baixa escala de produção provocam na ca-
pacidade de inovação das empresas de propriedade nacional foi anotada em di-
versas entrevistas. Para um fabricante de alimentos, após a abertura comercial as 
pequenas e médias empresas que tiveram algum sucesso foram aquelas que busca-
ram seus nichos e encontraram espaço entre as grandes multinacionais: “Eu acho 
que é por aí, competir com a Nestlé, a Garoto, a Crafter não faz sentido para uma 
empresa como a nossa, pequena. Mas a ideia é buscar justamente nichos onde essas 
grandes empresas não estão totalmente focadas” A6 .  E no caso de um fabricante de 
ferramentas, o que permite a competição é a flexibilidade da empresa menor em 
relação a empresas muito grandes: “Aqui a gente brinca, porque a gente concorre 
com Siemens, General Electric e  Brown Bovery. O que a gente é diferente deles e no 
que a gente sabe que é melhor? O tamanho deles os prejudica, muitas vezes, porque 
uma empresa muito grande é pouco flexível.  
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O mesmo fabricante de produtos médicos citado acima dramatizou sua po-
sição com os seguintes comentários: Eu estou buscando mercado, ou sobrevivência. 
Porque se eu não inovar, se eu ficar com o meu produto convencional, um dos melhores 
do mundo, o mercado está migrando para o digital. Se eu não acompanhar, a cada 
ano que passa ele está reduzindo o seu consumo e o digital está aumentando ...Então, 
eu tenho que investir no meu centro de pesquisa, para que eu tenha um produto, para 
acompanhar os 3 primeiros grandes fabricantes, caso contrário em 5 ou 10 anos eu 
estou fora do mercado.

O mesmo problema de escala de produção da empresa nacional que com-
pete com multinacionais na área de computadores foi fortemente refletido no co-
mentário seguinte: Mas no final de tudo você visa o quê com a inovação? É tentar de 
todas as formas dar um passo maior para tentar ter competitividade e rentabilidade, 
no setor aqui a briga é pesada. Haja vista que você tem a Intel, a IBM, a HP, você tem 
um mundo de empresas internacionais. São uns monstros, que a gente está disputando 
com eles, a nossa empresa está num mundo bem pesado.  

Uma variante encontra-se nas empresas que consideram a inovação como 
condição de sobrevivência, dada a alta competição no mercado, como foi relatado 
por diversas firmas. Os exemplos seguintes ilustram esses casos:

“Quando você fala em inovação, cada área é um compromisso com a 
sobrevivência da empresa no longo prazo. ...ela tem que estar a cada 
dia se reinventando, a cada dia inventando novas alternativas pra 
que ela se perpetue, seja no âmbito interno seja no âmbito externo”  
(fabricante de autopeças).

“competitividade, se manter no mercado e o crescimento da empresa. 
O crescimento do capital intelectual nosso acho que é uma das metas, 
digamos, ou até uma necessidade. ...criar e formar um capital intelec-
tual até para sobrevivência da empresa, para a competição.” H9

Finalmente, o fator cópia inovadora foi destacado por empresa que compete 
no mesmo setor de multinacionais (automação indústrial): “Os nossos concorrentes 
são de primeiríssima linha. Siemens é um deles. General Electric é outro. São empresas 
que têm técnicas completamente avançadas, inovam, têm produtos. Então a gente tem 
que estar sempre analisando os produtos deles, fazendo benchmarking e criando novas 
coisas .

4.5. A China vista como forte competidor mas também como exemplo do 
quê produzir

Várias empresas fizeram referências às dificuldades de competir com produtos 
chineses depois da abertura comercial e ao acirramento desta concorrência nos 
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últimos anos. Para os empresários isso seria resultante de situação competitiva 
“desleal”, em decorrência das precárias condições de trabalho, baixos salários, tri-
butação favorecida e câmbio favorável às exportações, que estimulam a produção 
de produtos chineses similares aos brasileiros e estão na origem dos baixos preços 
com que a China coloca produtos no mercado internacional. 

Dada a situação da China como forte concorrente, e também em razão 
de estar promovendo rápido avanço tecnológico,15 várias empresas relataram que 
adotam ou planejam adotar a prática de enviar equipes de técnicos àquele país 
para avaliar tendências e travar conhecimento de novos bens para a produção e 
adequação à realidade brasileira. Os exemplos a seguir, de um fabricante de bici-
cletas, e outros nesta seção, são ilustrativos:

Eu tenho uma estrutura enorme de engenharia, pesquisa e desenvol-
vimento. Eu tenho uma equipe grande nisso, eu gasto milhões por 
ano nesse negócio. Eu mando esse pessoal para a China e mercados 
mundiais no mundo inteiro para ver tendências... por quê? Para eu 
ter sempre coisas novas no mercado. 

Eu vendo bicicletas nos EUA há 10 anos, mas eu não exporto... eu 
produzo na China para vender nos EUA, porque a minha fábrica de 
Manaus não é competitiva para vender para mim mesmo. 

Um exemplo de reação à concorrência chinesa foi dado por uma empresa 
fabricante de produtos eletrônicos que efetuou a mudança do sistema de produ-
ção para processo automatizado, substituindo as linhas de montagem manuais 
que operavam com muita mão de obra. A modernização nas máquinas permitiu 
o seguinte resultado: “Então nós estamos, digamos, entre China e Alemanha, oitenta 
por cento distante da China e vinte por cento perto da Alemanha com a automação 
indústrial.. Então o que a gente tinha? Um monte de gente trabalhando, fazendo 
operações manuais, ...e foram para outro ponto da fábrica”. 

A estratégia de copiar e adaptar produtos está sendo utilizada por fabricante 
de brinquedos, diante da acirrada concorrência com a China: “Na nossa linha de 
produto, procuramos ver o que existe no mundo, principalmente na China, nos EUA e 
na Europa, e adequar isso à realidade brasileira. Se eu tiver que procurar um produto 
que foi criado aqui dentro e que nós o desenvolvemos, não! Na verdade, nós pegamos 
produtos que já existem, e são commodities de mercado, e adequamos ele dentro do 
nosso”.

15. A china concedeu, em 2005, 20,7 mil patentes a residentes, comparado com 13,0 mil para a Alemanha e 28,0 mil 
para a europa. é o quarto maior país do mundo com patentes requeridas originadas de residentes, após o japão, esta-
dos unidos e coréia, tendo apresentado ainda a maior taxa de crescimento no requerimento de patentes de residentes 
(42,1%), segundo dados de 2005 do Patent report 2007, World intellectual Property organization. 
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Porém, uma das estratégias é procurar se diferenciar dos produtos chine-
ses quanto à qualidade, produzindo com maior valor agregado e com tecnologia 
incorporada mais avançada. A mesma empresa de produtos eletrônicos citada 
acima, ao adotar processo automatizado conseguiu “economia de mão de obra, de 
matéria-prima e ganho na qualidade, no acabamento e na aparência do produto.” 
Outra empresa de produtos de borracha para calçados se posicionou a esse respei-
to da seguinte forma: “Uma concorrência violenta da China, é.impossível concorrer 
com eles, só se consegue concorrer com eles com produto de maior valor agregado, 
.... naquela faixa de sapato mais econômico isso nós perdemos, não tem mais como 
produzir dentro do Brasil. Não adianta agora nos dizer assim, não traz mais nada 
da China, mas quem é que vai fazer, quem é que vai fabricar aquele chinelo pra ser 
vendido pelo preço do chinelo chinês, ninguém vai conseguir.” 

A indústria de calçados encontra enormes dificuldades de competir com 
a grande escala da produção chinesa e de outros países asiáticos com baixo cus-
to salarial, levando várias empresas a mudar de estratégia e optar por nichos de 
mercado mais seletivos, para “fugir da concorrência desses países, para ser uma alter-
nativa ao sapato italiano, ao sapato espanhol, ter um produto diferenciado”. Como 
exemplificaram ainda dois outros fabricantes de calçados: 

 “Então o desafio na exportação é crescer com as nossas próprias mar-
cas, ... e conseguir preços competitivos pra enfrentar a concorrência, 
principalmente da China e para isso a lógica é ter custos compatíveis... 
tudo que é da porta dentro da fábrica a gente faz o possível pra reduzir 
custos, mas da porta para fora da fábrica a gente depende muito do 
governo estar reduzindo este custo”. 

“Tentar fugir daqueles concorrentes com os quais não se pode 
competir, como hoje tem a China ...e que nós não temos nenhu-
ma chance de competir em termos de custo. Temos que procurar 
atingir um mercado que não tenha a China como opção de for-
necimento.”  

Outro fator a ser considerado na competição com a China é dado pelas faci-
lidades de acesso à Internet, que traz ao consumidor as tendências mundiais mais 
recentes: Um fabricante de partes para ônibus assim se posicionou ao se referi 
à China: “Então o cliente também está  de olho nisso; ele quer o nacional, ele gosta 
de ver o fornecedor desenvolvendo mas ele está de olho no que têm no mundo. Antes 
tinha que ir numa feira para ver isso, hoje ele acessa a internet e ele está vendo; então 
os processos de desenvolvimento têm que ter cada vez mais percentual de acerto do que 
tentativa e erro, porque você tem que ser cada vez mais científico”.
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5. CoNDIÇões que fACILItAM A IMPLeMeNtAÇÃo De ProCessos De 
INovAÇÃo NAs eMPresAs

Após a avaliação dos fatores que determinam as inovações, foram identificadas nas 
entrevistas quais são as condições que orientam os processos de inovação, ou, em 
outras palavras, quais são os fatores que facilitam e contribuem para o processo 
inovador na empresa. Procurou-se, com a avaliação dessa questão, refletir as deci-
sões e comportamentos internos das empresas, independentemente dos demais 
fatores associados a políticas públicas ou a instrumentos de apoio que favorecem 
a inovação. Nessa indagação foram encontradas seis respostas principais sobre 
os fatores e condições mais importantes que auxiliam os processos de inovação. 
Observa-se que as respostas não são exclusivas uma vez que algumas  empresas 
indicaram mais de uma resposta, como se esperava:

i) acompanhar as tendências do mercado interno e das exigências dos 
consumidores

ii) desenvolve cooperação com empresas, universidades e centros de pes-
quisa

iii) estimular a participação e a criatividade do pessoal - dispor de recursos 
humanos qualificados

iv) acompanhar as tendências inovadoras mundiais

v) difundir a cultura de inovação e de integração na empresa 

vi) contar com diretoria empreendedora

A tabela 3 identifica os fatores encontrados e a sínteses das respostas mais 
ilustrativas

tabela 3
Paedi – fatores importantes para promover a inovação nas empresas

fatores 
respostas-síntese (principais casos citados 

nas entrevistas)
Nº de empresas e setores

1. Acompanhar 
as tendências do 
mercado 

As inovações são orientadas pelas exigências 
e necessidades dos consumidores - 
procurar captar antes dos concorrentes as 
sinalizações do mercado – clientes-referência 
contribuem para o desenvolvimento das 
inovações

25
Plásticos  (3) – autopeças (2)
alimentos – bicicletas - tintas
computação - máquinas (7)
aviões – cosméticos - metais
têxtil – tintas  - automotivo
brinquedos – calçados - elétrico 

(continua)
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fatores 
respostas-síntese (principais casos citados 

nas entrevistas)
Nº de empresas e setores

2. Desenvolver 
a cooperação 
com empresas, 
universidades e 
centros de pesquisa

Hoje, você tem 8, 9, 10 tecnologias inseridas 
no mesmo produto....que nos obrigou a 
desenvolver parcerias e estratégias com 
empresas que tem especialidades nesses 
segmentos – o nosso fornecedor, da 
nossa cadeia produtiva, é quem promove 
a inovação de materiais, de componentes 
que utilizamos.

22
Automação – tintas – elétrico – máquinas 
(4) – autopeças 3 – eletrônicos – 
alimentos – farmacêutico (4) – equip 
médico – computação (2)- elétrico – têxtil 
– metalurgia 

3. estimular a 
participação e a 
criatividade - dispor 
de recursos humanos 
qualificados - ter 
equipe motivada   

... o mais importante é  a criatividade em 
si, a capacidade de você identificar novas 
nuanças daquilo que já existe...então o 
cerne da questão, está na criatividade, na 
formação – existe uma vibração quando as 
pessoas colocam uma ideia nova, começar 
um produto.

21
Automação (2) – elétrico – eletrônico (2) 
– autopeças (3)– computação – tintas –
alimentos (3) – plástico –têxtil – autopeças 
– máquinas (3)-  prods. madeira – químico 

4. Acompanhar 
as tendências 
inovadoras mundiais 

Trazer ideias de feiras, de contatos e de  
visitas internacionais – acompanhar o que 
está acontecendo no exterior.

20
Plásticos (3) – cerâmica (2)  – tintas – 
computação – madeira (3)  – eletrônicos 
– filmes – equip. fotogr -embalagens 
– máquinas – autopeças – alimentos – 
máquinas – elétrico –  farmacêutico

5. Difundir a cultura 
de inovação na 
empresa – inovação 
como processo 
integrado 

A inovação não pode ficar restrita a um 
departamento, mas passar por diversas áreas 
e estar inserida no processo produtivo geral 
da empresa – a inovação deve fazer parte da 
estratégia geral da empresa

14
eletrônico (2) – equip. médicos – 
cosméticos – máquinas (3)– plástico 
(2)– têxtil – alimentos – autopeças (2) 
– metalurgia - 

6. Diretoria 
com iniciativa 
empreendedora

....uma força impulsionadora para esse 
rompimento, e a isso se chama de uma 
liderança voltada à inovação - o grande 
problema no Brasil ainda hoje é a educação 
gerencial e a atitude empreendedora ... 
porque para inovar tem que correr riscos.

8
Automação – cosméticos – autopeças – 
computação - máquinas – alimentos (2) 
– metalurgia

Fonte: Paedi

5.1. Acompanhar as tendências do mercado

A consulta ao mercado e aos consumidores foi o ponto mais importante citado 
pelas empresas sobre os fatores que orientam seus processos de inovação. A reali-
zação de consultas ao mercado permite às empresas antecipar as necessidades dos 
consumidores e evitar que entrem em rotas de inovação que não sejam depois 
respaldadas pela demanda. Algumas empresas avançam em processos de pros-
pecção tentando antecipar tendências de longo prazo, que permitam projetar o 
desenvolvimento de novos produtos para venda futura. 

O Manual de Oslo discorre sobre o tema ao observar que as empresas en-
frentam o desafio de ter que adequar seus produtos à demanda, decorrente do fato 
de que consumidores e vendedores são heterogêneos; dada essa condição, a dife-

(continuação)
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renciação de produtos como forma de capturar a demanda pode ser tão impor-
tante quanto o desenvolvimento de novos produtos (MO, paragr. 88).  Também 
Pavitt, (2005, p.101), comenta que, dada a incerteza dos processos de inovação, 
os dirigentes encontram dificuldades em decidir sobre inovações, sendo por isso 
essencial receber um feedback contínuo do mercado, da experiência passada e de 
experimentos. 

No processo de filtrar as tendências do mercado e traduzir a necessidade do 
consumidor em produtos inovadores, as empresas entrevistadas informaram que 
utilizam o departamento de comercialização e as informações fornecidas pelos re-
presentantes comerciais para identificar as oportunidades de produtos inovadores 
a serem desenvolvidos ou de melhoramentos incrementais que os consumidores 
estão demandando. Outro processo envolve os departamentos de engenharia e de 
desenvolvimento, que pesquisam mercados, clientes e fornecedores e passam as 
necessidades para o departamento de engenharia para o desenvolvimento. Nesse 
processo, um fabricante de máquinas considera que “a empresa inteira tem que ser 
tecnológica, porque, por exemplo, se a área comercial não tiver percepção no mercado, 
da tendência e do que é possível fazer e do que não é possível fazer, não se consegue 
alimentar a área de desenvolvimento. ......O contexto do mercado a área comercial 
tem que fazer”. 

Uma das empresas considerou que a interação com os clientes para a ino-
vação representa um fator crítico do negócio, uma competência essencial da em-
presa. Um fabricante de produtos plásticos dá destaque ao tema ao informar que 
adotou como objetivo atender o consumidor  “de alto a baixo na empresa”: ... Você 
tem que levantar a necessidade, .... traduzir .... da forma que o consumidor precisa e 
não da forma que você quer, e sim do jeito que o mercado quer que você faça.” 

Outras empresas informaram que o processo de desenvolvimento de um 
novo produto pode se basear em “clientes-referência” que, pelo histórico do re-
lacionamento e pela importância nas vendas da empresa constituem fontes de 
informações sobre inovações. O processo baseado em clientes-referência pode ter 
início com um cliente solicitando um equipamento diferenciado, como relatou 
um fabricante de máquinas: “fazemos uma parceria com o cliente.... Aí pega um 
determinado setor da engenharia, um engenheiro e um técnico e nós vamos fazer essa 
máquina. Aí começa a trabalhar com projeto, vai a campo, desenvolve o projeto, vai 
de novo a campo, e ver o que tem no mercado e vê o rastreio de máquinas e solicitação, 
e fabricamos a máquina em teste com protótipo, essa é a política. 

Após os contatos com o consumidor, em algumas empresas o processo de 
decisão sobre as rotas de inovação passa, antes de ir para a área de desenvolvimen-
to, por comitê, que pode  abranger várias áreas ou ser especializado, e que indica 
as linhas de inovação a seguir. Numa das empresas, os executivos do comitê de 
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tecnologia avaliam tendências para o mercado nos próximos anos para avaliar as 
possibilidades futuras do produto e “o que é que vai substituir, e como se vai traba-
lhar com essas tecnologias, então esse talvez seja um dos grandes focos da empresa” (de 
um fabricante de autopeças).

O contrário também ocorre quando a empresa procura gerar demanda para 
produto novo, ainda não existente:  “...criar uma necessidade e gerar uma demanda 
que você pode sim ser auxiliado pelo consumidor, ....; o diferencial de ser inovador é 
esse, gerar demanda,  é ajudar o consumidor, que sabe o que quer, mas ainda não sabe 
do que precisa”  (de uma empresa de produtos alimentícios).

5.2. Desenvolver a cooperação com empresas, universidades e centros de 
pesquisa

Sabe-se que a inovação é um processo sistêmico, com vários agentes tomando 
parte, envolvendo diferentes atores e organizações, como empresas, universida-
des, órgãos públicos, redes de  conhecimentos, entre outros (Fagerberg, p. 4). 
Essa abordagem indica a importância de se procurar entender como as interações 
da empresa podem favorecer processos de inovação.  Segundo o Manual de Oslo, 
as pesquisas sobre inovação podem obter informações sobre como as relações de 
uma empresa com outros atores do processo, como universidades, laboratórios, 
departamentos de políticas, reguladores, competidores, fornecedores e consumi-
dores exercem influência sobre suas atividades de inovação (Manual, paragr. 50 
e 51). 

De acordo ainda com Fagerberg (2005, p. 20) “um ponto central na lite-
ratura sobre inovação é que a firma não inova isoladamente, mas depende de 
ampla interação com o ambiente em que interage”. Na avaliação das entrevistas 
constantes dos nós utilizados neste trabalho foram identificadas diversas empresas 
que relataram o desenvolvimento de parcerias nos seus processos de inovação e a 
importância de cooperações com centros tecnológicos universitários. Uma breve 
revisão da literatura mostra que o tema ocupa uma posição central nas discussões 
sobre inovação e também indica a forte dependência das empresas em relação às 
fontes externas de conhecimentos na implementação de atividades inovadoras 
(Fagerberg, 2005, p. 12). 

 Segundo Mowery e Sampat (2005), nos países indústrializados, os gover-
nos vêm promovendo, desde a década de setenta, mecanismos para facilitar a 
transferência para a indústria dos conhecimentos resultantes de pesquisas nas 
universidades, com o objetivo de acelerar a absorção de novas tecnologias e assim 
incrementar o crescimento indústrial. A transferência de conhecimentos pode 
se dar sob a forma de informações científicas, equipamentos, capital humano e 
protótipos para novos produtos e processos.   
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Pavitt (2005, p. 93) aponta as seguintes principais interações entre firmas e 
universidades: num extremo há o chamado modelo linear, em que a importância 
prática de uma descoberta, decorrente de pesquisa fundamental por cientista na 
universidade é reconhecida por uma empresa, que pode colaborar com o cientista 
para explorá-la comercialmente. Isso ocorre mais frequentemente em indústrias 
baseadas em ciência, como nos setores de química, biotecnologia e farmacêutica. 
No outro extremo, encontramos o fornecimento de pesquisadores treinados para 
as empresas desenvolverem inovações.  

Além do conhecimento gerado em universidades, as firmas dependem de 
outras fontes externas para a obtenção de conhecimentos para suas atividades de 
inovação, em razão tanto da crescente complexidade das bases de conhecimento 
necessárias para a inovação (Fagerberg, p. 11), quanto em decorrência de serem os 
processos de inovação sistêmicos, ou seja, as firmas não inovam de forma isolada 
mas em colaboração e interdependência com outras organizações, podendo ser 
outras empresas, universidades e organizações públicas (Edquist, 2005, P. 182). 
As firmas acompanham os movimentos das demais empresas no mercado, procu-
rando novas ideias, insumos e exemplos. Quanto mais apreendem na cooperação 
com fontes externas mais são pressionadas a seguir o exemplo das melhores em-
presas. Isso é importante tanto para grandes como para pequenas empresas; no 
caso dessas últimas por poderem compensar a escassez de recursos por meio da 
interação no mercado.16

A pesquisa Paedi registrou vinte e duas empresas que relataram o desenvol-
vimento de parcerias com universidades, fornecedeores e outras orgnizações. Um 
exemplo de interação inter-setorial para inovar se encontra na relação entre o 
setor produtor de máquinas e os fornecedores de componentes eletrônicos. Con-
forme explicou um fabricante de máquinas “muito da evolução que tem ocorrido 
se deve à eletrônica. A eletrônica foi o novo componente que se inseriu no contexto da 
maquina e que a transformou radicalmente. Como também de certa forma aconteceu 
com os automóveis e muitas outras áreas. Mas eu diria que em máquinas indústriais o 
efeito da eletrônica e do software foi de uma importância muito grande e eu acredito 
que 80% da inovação tenham ocorrido nesse território da eletrônica e do software.”  

O mesmo ocorre na indústria de autopeças, em que diversos fornecedo-
res desenvolvem partes separadas, cada uma com suas tecnologias próprias, para 
compor o produto final a ser inserido no veículo automotor. Uma empresa fabri-
cante de autopeças deu um exemplo do tipo de cooperação na sua área: “hoje, você 
tem 8, 9, 10 tecnologias inseridas no mesmo produto, aí você tem tecnologias como 
sensores, tecnologias de adesão, de borracha, tecnologias de tratamento de superfície, 
coisas que às vezes não são do nosso core mas que nos obrigou a desenvolver parcerias e 

16  Granstand, Patel e Pavitt; Powel e Grodal; narula e zanfei, conforme citados por Fagerberg, 2005, p. 11.  
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estratégias com empresas que tem especialidades nesses segmentos”. 

Um exemplo interessante de parceria com êxito entre duas empresas e en-
tre essas e um instituto de tecnologia governamental foi dado por um grande 
fabricante de cosméticos, na solução de problema de quebra de embalagens dos 
produtos cosméticos: “de repente a gente topou com um grupo de cerâmica de São 
Carlos. ... Queriam ter a chance de aplicar o conhecimento deles em outra área e a 
gente precisava do conhecimento deles. Nós criamos com eles, com o pessoal do IPT, 
um grupo que fez o trabalho todo........reformulamos a linha inteira baseados nesses 
conhecimentos. E hoje não tem problema absolutamente nenhum nesse sentido. Então 
é uma forma inovadora de resolver o problema. Foi só sair da caixinha e usar o conhe-
cimento de universidade brasileira e de outras áreas para resolver os nossos problemas”. 

Outras empresas transferem a responsabilidade da inovação para o fornece-
dor, ao transmitirem as necessidades envolvidas no respectivo processo produtivo 
e as especificações tecnológicas do componente. Abaixo, alguns exemplos: 

“O nosso fornecedor, da nossa cadeia produtiva, é quem promove a 
inovação de materiais, de componentes que utilizamos. Eles são os que 
fazem a pesquisa, nós apenas apresentamos uma necessidade: uma sola 
mais leve, uma sola que tenha exigências quanto à abrasão, quanto 
a desgaste, fazem testes quanto à flexão, não podendo quebrar nem 
gastar.” (fabricante de calçados) 

“Então, é isso que a gente faz, desenvolve com os fornecedores: se pre-
cisar produzir uma determinada peça, uma parte que ele não tenha 
condição, você vai lá, treina gente, coloca a universidade, às vezes para 
ajudar e institutos de pesquisa para capacitar o fornecedor. E isso é 
inovação, em qualquer lugar do mundo menos aqui.” (fabricante de 
produtos eletrônicos de consumo).

5.3. estimular a participação e a criatividade - dispor de recursos humanos 
qualificados

Conforme se observa na Tabela 3, vinte e uma empresas informaram que um 
dos fatores essenciais para a promoção da inovação reside em dispor de recursos 
humanos qualificados e criativos. As entrevistas de algumas daquelas empresas 
oferecem diversos exemplos que refletem a importância que as empresas dão ao 
ambiente cooperativo interno e ao papel desempenhado pelo incentivo à partici-
pação das pessoas com ideias e sugestões sobre inovações. 

Foi com foco na criatividade que uma empresa do setor de alimentos indús-
trializados lembrou que o mais importante é conseguir pessoas que se envolvam e 
se integrem nos processos de inovação: “para mim, o mais importante é  a criativi-
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dade em si, a capacidade de você identificar novas nuanças daquilo que já existe, acho 
que a questão maior é essa, por que você com um bom projeto, até dinheiro, recurso, 
você acha, ... então eu acho que a dificuldade maior ...o cerne da questão, está na 
criatividade, na formação. 

O recurso produtivo para a inovação representado pelo capital humano 
criativo foi confrontado por uma empresa com os demais recursos técnicos dis-
poníveis: “O mais importante eu acho que são as pessoas, a criatividade das pessoas, 
Se tu não tiver pessoas criativas não adianta técnica, não vai ter inovação porque a 
inovação passa por isso, passa pela criatividade das pessoas.” 

Um empresário do setor de alimentos considerou que a educação formal 
pode aprimorar a capacidade inovadora humana: “Precisaríamos começar a formar 
mais pessoas com mentes inovativas e isso passa por um processo de educação. Porque 
o ser humano é capaz de aprender, então precisa ter esse estimulo à inovação e existem 
técnicas para isso e eu acho que as escolas não dão um foco adequado para isso.”

As conexões entre o processo criativo das pessoas nas empresas, a flexibilida-
de do processo inovador e o ambiente de trabalho foi bem colocada por um fabri-
cante de máquinas, ao apontar que a inovação também ocorre de forma espontâ-
nea, uma vez que “está muito mais ligado com a criatividade, com a inspiração, com 
o ambiente de trabalho, até com o talento de pessoas específicas”.

Outro fabricante de equipamentos indústriais exemplificou como o pro-
cesso de participação dos empregados em novas ideias a serem exploradas cria 
um ambiente cooperativo favorável à inovação: “...existe uma vibração quando as 
pessoas colocam uma ideia nova, começar um produto, começar a caminhar, andar, 
produzir, as pessoas gostam disso. Elas também fazem parte, para elas é interessante 
estar em uma empresa que é reconhecida como tecnológica.” 

5.4. Acompanhar as tendências inovadoras mundiais, num mercado 
globalizado

Vinte empresas responderam que um fator importante que orienta os processos 
de inovação é o acompanhamento das tendências inovadoras mundiais. Razões 
para isso são as intensas interações existentes entre os mercados de oferta e procu-
ra globais e o fato de os produtos internacionais estarem amplamente disponíveis 
aos consumidores locais, levando as empresas a terem que acompanhar os movi-
mentos inovadores mundiais. 

Empresas que não se encontram atualizadas com as tendências mundiais 
perdem rapidamente a capacidade de competição com os exportadores interna-
cionais do mesmo produto, como informou empresa de produtos alimentícios 
que realiza a adaptação de produtos de outros países ao mercado interno: “sa-
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bendo que os concorrentes todos estão aqui ou estão de olho no Brasil”, as empresas 
devem “olhar para fora e reconhecer processos, práticas, benchmarking, customizar, 
implantar e padronizar”. 

As empresas foram, em geral, enfáticas nas suas manifestações nas entrevis-
tas sobre a necessidade de acompanhar os processos de inovação que ocorrem nos 
países, como forma de atualizar as linhas de produtos e de agregar valor à produ-
ção: ”Nós viajamos, nós vamos olhar lá fora alguma coisa para você trazer, a única 
maneira de você criar alguma coisa é indo para fora, ....nós temos pessoas aqui dentro 
da empresa que......vão para a Europa, Estados Unidos, para a China, agora que nós 
entramos na câmara de comércio na China, buscar tecnologia fora, qualquer coisa que 
a gente possa fazer... (de um fabricante de produtos de madeira).

A afirmação a seguir não deixa dúvidas sobre o papel da avaliação das ten-
dências de mercado para um fabricante de bicicletas: “Nós temos uma subsidiária 
nos EUA, que é a que importa direto da China. Se você me pergunta “ela se justifica 
economicamente?” Sim, mas o grande valor dela é antena mercadológica, ela está 
vendo tendências e tem um papel fortíssimo, por isso que ela responde à área de ma-
rketing, que é a desenvolvedora de produtos.”

Um exemplo de forma de pensar global e de produzir com foco no mercado 
internacional foi dado por uma empresa de computação: “e sempre trabalhando 
com alta tecnologia, no mínimo igual ou melhor, e sempre pensando num produto 
global e nada para Porto Alegre e Rio Grande do Sul. E sempre estar participando das 
feiras internacionais .... todo mundo tenta lançar o que é novidade, olhar o que está 
acontecendo no mundo”.

Também o dólar baixo vem obrigando as empresas a buscarem ideias no ex-
terior para inovar, como foi anotado em uma entrevista de um fabricante de má-
quinas: “A política da empresa é buscar sempre desenvolver alguma coisa nova.... Seja 
desenvolvendo máquinas em parceria com os clientes, seja no exterior buscando alguma 
coisa nova..... Hoje, em função de o dólar estar muito baixo em relação ao real, está co-
meçando a se tornar viável a importação de máquinas. E com isso, obviamente, para as 
empresas do mercado interno, obriga a correr mais. Buscar novas tecnologias”. 

Muitas empresas reconhecem que ao pesquisarem os mercados mundiais es-
tão procurando formas de copiar produtos e adaptá-los às condições locais. Sobre 
o papel da cópia no processo de inovação, Schumpeter considerou que os imi-
tadores podem aprimorar a inovação original, tornando-se inovadores também e 
bem sucedidos, pois uma inovação facilita outras. Ou seja, uma inovação desen-
volve o cenário para outra série de inovações (Fagerberg, 2005, p. 14). A mesma 
ideia é comentada por Hall (2005, p. 460) ao abordar a importância da difusão 
como meio pela qual as inovações se tornam úteis para a população, sendo parte 
intrínseca do processo de inovação, assim como são o aprendizado, a imitação e 
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os efeitos de feedback que surgem durante a difusão de uma nova tecnologia e 
melhoram a inovação original. 

Assim, foi por meio de cópias que se desenvolveu o processo de inovação 
de uma empresa fabricante de carrocerias para ônibus, segundo informou na en-
trevista: começamos, certamente, copiando, ia lá olhar o que tinha no mundo mais 
desenvolvido e tentar fazer aqui. Era assim no passado. Mas isso foi o berço, a base, do 
processo de tecnologia, de pesquisa, de desenvolvi mento, de inovação, de olhar o que 
tinha lá fora e tentar fazer melhor aqui, ou igual.  

Uma empresa de brinquedos que utiliza a cópia como estratégia de lança-
mento de produtos reconheceu na entrevista que não é inovadora pois nunca 
desenvolveu produto próprio: “Na nossa linha de produto, procuramos ver o que 
existe no mundo, principalmente na China, nos EUA e na Europa, e adequar isso à 
realidade brasileira. Se eu tiver que procurar um produto que foi criado aqui dentro e 
que nós o desenvolvemos, não! Na verdade, nós pegamos produtos que já existem e são 
commodites de mercado e adequamos ele dentro do nosso”. 

Da mesma forma, uma empresa fabricante de máquinas realçou as reduções 
de custo obtidas quando realiza cópias: “..os engenheiros vão a exposições, feiras, 
vêem máquinas, fotografam e reproduzem a custo 80% menor aqui no País, aprovei-
tando ideias e melhorando. Porque o japonês .....fazia as coisas dos outros melhoradas, 
com melhoria de qualidade, aperfeiçoando. Nesse mundo nada se cria tudo se copia, 
mas quando se copia com melhor qualidade, com menor custo, é diferente.” 

5.5. Difundir a cultura de inovação e integrar a inovação em toda a 
empresa

Conforme Lazonick (2005, p. 34), um fator que promove a implementação de 
processos de inovação nas empresas é a integração das áreas, a fim de envolver 
toda a empresa em processos inovadores: “a essência da firma inovadora é a inte-
gração organizacional de uma base de habilidades para se envolver em apren-
dizados coletivos e cumulativos”. Para diversas empresas, entre as quatorze que 
informaram e comentaram sobre a importância que atribuem à disseminação da 
cultura da inovação e à integração das diversas áreas da empresa em torno dos 
esforços de inovação, para ter chances de sucesso o desenvolvimento de inovações 
deve integrar os departamentos comercial e indústrial com o de pesquisa e desen-
volvimento, de maneira a unir as competências técnicas com a percepção correta 
do potencial de mercado. Os dois exemplos a seguir, de fabricantes de material 
eletrônico e cosméticos, respectivamente, reproduzem essa visão da integração:  

“uma das coisas que nós estamos tentando fazer é uma integração mui-
to forte da área de P&D para a área indústrial, não basta produzir 
um bom produto, você tem que produzir um bom produto que seja 
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fácil e barato de produzir, ele é desenvolvido em função de como nós 
produzimos.” 

“a gente teve condições de desenvolver produtos realmente diferencia-
dos, inovadores, a partir do momento que a gente implantou o sistema 
de gestão de inovação absolutamente estruturado focando todos esses 
aspectos que foram, que são relevantes para o nosso caso. A rede, o 
ambiente, o conhecimento, envolve as pessoas, envolve a liberdade, a 
liberdade de experimentação. 

Uma empresa alimentícia informou que sempre inicia o processo de inova-
ção pela área de marketing, que avalia a viabilidade comercial de um novo pro-
duto, seguindo-se a área de desenvolvimento que materializa a ideia em produto 
final e depois volta para o marketing para lançar, sob a gerência de um único líder. 
Com a preocupação de desenvolver lideranças, a empresa adotou “programas de 
remuneração específicos, então, o lucro que o projeto der vai ser dividido um pou-
quinho pelas pessoas que participaram do processo, pelo projeto, pelo tempo. Então, é 
uma questão toda, não é linear e não é departamental, o departamento de P&D só 
materializa, é desenvolvimento de produtos puro.” 

Sendo um processo coletivo e colaborativo, a implementação de inovações 
requer a disseminação dos conhecimentos acumulados na empresa, como ano-
tou uma das empresas do setor químico ao explicar na entrevista como fez para 
chegar a um novo produto: “Eu tenho que dominar o conhecimento ...transferir o 
conhecimento para os meus elaboradores, para o meus operadores de linha, tudo é um 
processo integrado. Não adianta o conhecimento na cabeça do pesquisador, do diretor 
indústrial, ele tem que transferir isso para os outros colegas pesquisador e desenvolve-
rem toda essa nova tecnologia juntos.”  

Sobre a integração interna e a liberdade de criar, uma grande empresa pro-
dutora de cosméticos enfatizou a importância desses processos na inovação a par-
tir do momento que implantou um sistema de gestão de inovação estruturado, 
com “liberdade de experimentação” para as pessoas. B1  Outro exemplo da liberda-
de de criação dentro do ambiente da empresa para promover a inovação foi dado 
por um fabricante de alarmes eletrônicos, com a empresa promovendo reuniões 
periódicas para a discussão coletiva de novas ideias, “de forma desinibida ....provo-
cando temas”, ou quando surgem demandas específicas de clientes que solicitam 
soluções próprias. 

Nessa mesma linha, um fabricante de produtos elétricos e um de máquinas 
mostraram como incentivam ambientes de cooperação para a inovação: 

“Estimulo reuniões informais, a inovação aparece nessas reuniões. Va-
mos inovar..., como inovar? promover a inovação de forma desinibi-
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da.... provocando temas.  Junto o pessoal ... e começam a discutir, ... 
Começam a discutir e analisar novas coisas, alternativas... Totalmente 
estimulados, e aí surgem ... novas alternativas.”  

“Faz parte da cultura desenvolver tecnologia, existe uma vibração 
quando as pessoas colocam uma ideia nova, começar um produto, 
começar a caminhar, andar, produzir, as pessoas gostam disso. Elas 
também fazem parte, para elas é interessante estar em uma empresa 
que é reconhecida como tecnológica.”  

Outro fator importante na difusão da cultura a inovação é representado pela 
participação dos gerentes de firmas inovadoras nos rumos da empresa e como 
seus ganhos dependem do sucesso da inovação (Lazonick, 2005, p. 50). Um dos 
exemplos foi demonstrado por uma empresa fabricante de tintas, em que mostra 
que houve uma ruptura em direção à inovação quando se conseguiu que os exe-
cutivos fossem motivados nessa direção: “que a inovação permeasse a empresa e ela 
fosse uma estratégia da corporação e todos os executivos sentissem a importância dela. 
... Esta ruptura foi importante na profissionalização da empresa ... houve um processo 
de comunicação muito forte... nesse momento foi plantada na empresa essa cultura da 
importância da inovação e a empresa respira isso, não só inovação dos produtos, como 
inovação em todo o negócio. 

Os exemplos acima, sobre a integração das pessoas nos processos de ino-
vação estão de acordo com as posições defendidas por Lazonick (2005, p.30) 
quando afirmou que “o processo de inovação é coletivo quando o aprendizado 
não pode ser realizado por só um indivíduo. O aprendizado requer a colaboração 
de diferentes pessoas com diferentes capacitações. Investimentos em aprendizados 
coletivos requerem a integração do trabalho dessas pessoas na organização”. Da 
mesma forma alinham-se às posições de Van de Vem (1999)17 que informa sobre 
a necessidade de que “firmas inovadoras permitam que grupos de pessoas dentro 
da organização tenham suficiente liberdade para experimentar novas soluções”. 

A difusão da cultura da cultura da inovação e a inovação como parte inte-
grante da estratégia da empresa foram fatores apontados por alguns empresários 
como condições básicas para que a empresa como um todo se envolva em proces-
sos de inovação. Um exemplo se encontra a seguir, de um fabricante de autopeças: 
“ primeiro é você definir isso como uma filosofia da empresa, porque se isso não for 
realmente uma coisa cuidada pela alta direção, com sistemática, com uma agenda 
fixa, com uma coisa no sentido de valor mesmo para a empresa, não vale. Depois, a 
questão:  sozinho ninguém faz nada.” 

Outro campo de pesquisas sobre inovações procura entender se as organiza-

17. conforme citado por Fagerberg (2005, p. 11)
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ções podem superar a inércia e promover adaptações diante de mudanças rápidas 
no ambiente e nas tecnologias. Nesse contexto, a inovação é considerada como a 
capacidade de responder a mudanças no ambiente externo e influenciar e moldá-
-la (Lam, 2005), e a empresa deve “estabelecer padrões internos de interação que 
permita a mobilização de todos os conhecimentos quando confrontada com no-
vos desafios” (Fagerberg, 2005, p. 11). Repetimos aqui um exemplo de reação da 
empresa diante de uma crise, já comentado na seção que discutiu a concorrência 
como um dos fatores que explicam a inovação, relatado pelo fabricante de alarmes 
citado nesta seção para quem as ideias nascem com mais intensidade nas situações 
decorrentes das ameaças de novos competidores, que podem apresentar novas 
tecnologias que superem os produtos da empresa.: “Quando a gente usa isso? É 
quando vem uma crise; com as ameaças nós reagimos a ameaças, adrenalina... Um 
competidor, vem um novo competidor, um concorrente, uma nova tecnologia, uma 
nova ameaça”.

5.6. Inovação impulsionada pelo espírito empreendedor da diretoria

Embora a ideia que as atividades inovadoras constituam um fenômeno que ocorre 
no contexto de uma organização como um todo, e esteja bastante consolidado 
na literatura mais recente sobre o tema, (Fagerberg, 2005, p. 20), os primeiros 
estudos de Schumpeter realçaram o papel do indivíduo, mais do que das organi-
zações, nos processos de inovação. Nesta perspectiva teórica, o foco é orientado 
para o caráter e a determinação de pessoas extraordinárias no desenvolvimento 
de inovações. Essa visão foi substituída por estudos que superaram o viés indi-
vidualista e orientaram o foco para o exame de “um vasto conjunto de fatores 
organizacionais, bem como as habilidades e experiências de um grande número 
de indivíduos participantes de cada invenção” na promoção de inovações nas 
empresas (Pavitt, 2005, p. 87). 

Outros autores como Penrose, em The Theory of Firm Growth, de 1959, 
consolidam esta vertente com base no argumento de que “a moderna corporação 
empresarial é uma organização que administra um conjunto de recursos huma-
nos e físicos. As pessoas contribuem com trabalho para a empresa não somente 
como indivíduos mas como membros de equipes que se engajam em aprendiza-
dos sobre como fazer o melhor uso dos recursos produtivos da firma, incluindo 
os próprios”.18

Há nuances, contudo, a serem consideradas, principalmente decorrentes 
dos tamanhos de empresas. Embora Pavitt (2005, p. 96) tenha observado que 
“a força dominante nas mudanças técnicas no século vinte, e até hoje, é a grande 
firma indústrial, explorando diferentes campos de conhecimentos especializados, 

18. citado por lazonick (2005, p. 32). 
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com seus laboratórios e um grande número de pequenas firmas provendo bens 
de produção especializados”, na questão da liderança para inovar apontou que os 
processos de inovação diferem entre pequenas e grandes empresas dado que nessas 
o processo envolve grande número de pessoas com funções especializadas e pro-
cedimentos identificáveis, ao passo que nas pequenas a coordenação das funções 
reflete mais provavelmente as competências de gerentes seniors.  

A pesquisa Paedi encontrou algumas manifestações (oito empresas) que en-
fatizaram o papel desempenhado pelo líder empresarial na condução de processos 
inovadores. A primeira citação a seguir, de empresa de alimentos, ilustra bem 
essa visão: “Obviamente que a inovação é um processo de rompimento da questão 
das situações atuais e que você precisa realmente ter uma força impulsionadora para 
esse rompimento e a isso se chama de uma liderança voltada à inovação. Porque se 
você não tem essa força fazendo com que tudo mude, as organizações, como as pessoas, 
não têm essa força, precisa de alguém para ajudar, para impulsionar com liderança, 
cultura e ambiente propício para a inovação.” 

No caso de empresa nacional de cosméticos fortemente inovadora, que 
apresentou notável crescimento no Brasil a partir de firma de pequeno porte, o 
fundador teve papel fundamental no processo de inovação ao “incutir na empresa 
como um todo uma característica muito dele. Uma característica empreendedora e 
de inovação. Incutiu essa cultura na organização como um todo, tanto que inova em 
linha de coisas, processos, sistemas de comunicação e tudo mais. Acho que isso é um 
resultado, esse crescimento é resultado disso. 

A seguir, outro entrevistado conectou os fatores liderança, educação para 
a inovação e riscos envolvidos na inovação, com o objetivo de apontar falhas na 
“educação empreendedora” no Brasil e suas consequências,: 

“A dificuldade que eu acho que tem pra inovar é a atitude gerencial. E 
a atitude gerencial vem da educação gerencial no Brasil. Eu acho que 
o grande problema que a gente tem no Brasil ainda hoje é a educação 
gerencial e a atitude empreendedora. Porque o sujeito pra inovar tem 
que correr riscos. O novo é uma mudança do existente. A resistência 
à mudança é uma coisa muito séria. Eu não sei de onde é que a gente 
tira isso na nossa cultura, no Brasil. Mas é impressionante o conforto 
que as pessoas têm de sempre fazerem a mesma coisa. E o desespero que 
elas têm quando alguma coisa vai mudar”. 

Os exemplos citados sugerem que em algumas empresas a liderança indivi-
dual representou força motora para iniciar e depois manter acesso o processo de 
inovação. Não obstante o desenvolvimento de inovações depender cada vez mais 
da reunião dos esforços coletivos e de capacidades técnicas de vários departa-
mentos da empresa, nas firmas de menor porte, e naquelas em que o empresário 
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fundador desempenhou papel de liderança no direcionamento da empresa como 
inovadora, o líder continua a representar na visão do empresariado, fator de coe-
são e de manutenção dos rumos da empresa. 

6. CoNsIDerAÇões fINAIs 

Neste capítulo argumentamos que os empresários responderam de forma dife-
renciada à política de abertura ao mercado externo dos anos 1990. A hipótese 
orientadora da análise foi que a reação dos empresários e as práticas adotadas no 
decorrer da década de 1990 dependeram não apenas do porte e da capacidade 
das empresas, mas também da condição de competitividade em que as mesmas se 
encontravam quando da abertura.  

Na análise dos discursos dos empresários identificamos alguns padrões de 
comportamento ou reações aos impactos da concorrência externa.  Num primeiro 
grupo, que denominamos empresários proativos, a abertura da economia foi per-
cebida como oportunidade de aprender com concorrentes externos e um desafio 
em termos de capacidade de selecionar os mais eficientes. As respostas dessas 
empresas à abertura da economia foram no sentido de aumentar o investimento 
em P&D (interno e externo) e realizar parcerias com centros de pesquisa. Nes-
te grupo de empresários, a necessidade de buscar competitividade internacional 
aparece acompanhada dos termos: “oferecer novos produtos” “ buscar forma mais 
eficientes de produzir com qualidade superior”, novos nichos de mercado”. 

Neste padrão de comportamento denominado de proativo, predominam 
empresas que já se consideravam competitivas no período da abertura comer-
cial. Ou seja, já exportavam com padrões de qualidade internacional, e ou foram 
beneficiadas com incentivos públicos, o que permitiu acumular conhecimento 
para enfrentar os concorrentes. Nesse grupo encontram-se também empresas que 
dominavam a logística e rede de distribuição dos produtos no País e as que utili-
zavam matérias primas nacionais a custos menores que os internacionais.  

Um segundo padrão de comportamento, classificado com reativo, foi ob-
servado em empresários que perceberam a abertura com uma oportunidade de 
importar máquinas e equipamentos, e através dessa estratégia, incorporar novas 
tecnologias ao processo produtivo. Para esses empresários a abertura parece ter 
levado a uma maior conscientização da necessidade de investir em P&D, embora 
esta ainda não seja uma prática frequente entre este grupo.  Nesse grupo encon-
tramos empresários de firmas em setores como fármacos e de material eletrônicos 
que necessitavam importar equipamentos e matérias primas inexistentes ou cujo 
custo e qualidade dos produtos eram pouco competitivos.  

Ainda classificados como reativos (positivos) encontramos um segmento de 
empresários que respondeu à abertura do mercado orientando esforços no sentido 
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de buscar certificações de qualidade para produtos e processos, além de realizar 
mudanças na gestão visando reduzir custos de desperdícios, material e mão de 
obra. Estes são empresários à frente de empresas menos competitivas. Para esse 
grupo, a abertura representou um despertar para a necessidade de inovação, em-
bora ainda estejam na fase de “melhorias contínuas de produtos e processos”.

Um terceiro padrão de respostas predominou no segmento de empresários 
cuja permanência no mercado era garantida pela reserva de mercado e não esta-
vam preparadas para competir em termos de qualidade. A estratégia de sobre-
vivência deste segmento à abertura externa tem sido a de competir por preço, 
desativando linhas de produção e reduzindo postos de trabalho. Nesse segmento, 
onde encontramos firmas dos setores de brinquedos, alimentos e informática, os 
impactos da abertura foram avaliados pelos empresários de uma forma negativa. 
O tema da inovação aparece, na maioria das vezes, acompanhado com uma justi-
ficativa da impossibilidade de investir em pesquisa necessária ao acompanhamen-
to das tendências do mercado externo.

Esse quadro é complementado com as motivações para inovar apresenta-
das pelos empresários entrevistados. Num segmento de empresários com atitudes 
mais proativas, a inovação é vista como estratégia de crescimento via abertura 
de novos mercados, assim como de aumentar o market share. Nesse mesmo seg-
mento, a inovação aparece também como forma de conseguir melhores preços no 
mercado externo e aumentar as exportações. Nesse último, a motivação de inovar 
para aumentar a exportação está bem ligada à motivação de apreender as logísticas 
de distribuição.

Um comportamento aqui classificado como reativo é encontrado no seg-
mento em que a inovação é motivada predominantemente pela necessidade de 
enfrentar a concorrência com países com China e Índia na produção de baixo 
custo. A estratégia reativa é muito mais a inovação incremental de processos e 
produtos que o desafio de produtos novos. Fazem parte deste segmento os empre-
sários dos setores de calçados, bicicletas e têxtil. 

A análise das entrevistas com o empresariado mostra as diversas facetas que 
a inovação e a reação à política de abertura representaram: tanto oportunidade, 
como desafios e, ao mesmo tempo, ameaça ao empresariado brasileiro.  A capa-
cidade das empresas de inovar e de apresentar comportamento proativo, apren-
dendo com os desafios postos pela abertura da economia, dependeu não apenas 
do porte e setor da empresa, mas da capacidade da mesma em acumular conhe-
cimento e antecipar as demandas do mercado. Este tema será tratado em maior 
profundidade nos capítulos seguintes, particularmente os que tratarão dos meca-
nismos e estratégias utilizados pela empresas para inovar, tais como a interação 
entre universidades e centros de pesquisa e empresas.
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No caso das empresas mais reativas ou que apenas se acomodaram às neces-
sidades de sobrevivência imediata, o desafio posto aos formuladores de políticas 
públicas  é a criação de uma ambiente institucional que permita ao empresariado 
orientar investimentos para pesquisa e desenvolvimento de inovações de produtos 
e processos. Este parece ser o caminho para que a abertura e a concorrência exter-
na sejam menos ameaçadoras e se constituam em oportunidades de aprendizagem 
e de busca de novos produtos. 
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I - INtroDuÇÃo: teMAs e HIPóteses

Neste capítulo analisamos as trajetórias das inovações das empresas a partir do 
início dos anos 1990 com base em três categorias de análise : (1) os “estilos ou 
tipos empresariais”, (2) os “indutores endógenos ou exógeno” da inovação e (3) as  
trajetórias ou tendências (crescente ou decrescente) da inovação.  Similar a todos os 
outros capítulos deste livro, a principal fonte de informação na qual nos baseamos 
é o conjunto de entrevistas realizadas pela equipe da Paedi5.

Este capítulo visa responder às seguintes perguntas: os executivos de uma 
empresa podem, de fato, criar, induzir ou estimular práticas inovadoras através de 
ações empresariais de forma a consolidar empresas que possam ser caracterizadas 
como inovadoras?  Ou estaria a possibilidade de inovação mais fortemente 
determinada por fatores exógenos às empresas – por exemplo, a natureza 
do mercado e da concorrência no qual a empresa está inserida, as condições 
macro-econômicas nacionais e internacionais, as políticas governamentais para 
as indústrias, o patamar tecnológico e educacional disponíveis no país, etc. 
Tal contraposição fundamenta-se em dois pressupostos: Primeiro, que tanto 
fatores endógenos (características e preferências das diretorias das empresas) 
quanto exógenos às empresas (mercados, ambiente macro-econômico e políticas 
governamentais), afetam as possibilidades de inovação.  Essa suposição é bastante 

1. Professor universidade Federal de são carlos
2. iPeA
3. Pesquisadora
4. estatístico iPeA
5. ver os pressupostos gerais que orientaram a escolha das empresas e o roteiro das entrevistas na introdução deste 
livro, particularmente no capítulo tocante à metodologia.
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genérica e, poder-se-ia considerá-la uma obviedade derivada apenas do bom-
senso. Mas, ao formulá-la estamos enfatizando a necessidade de se entender 
como e com qual intensidade os elementos endógenos podem se contrapor aos 
elementos exógenos. Isto é, até onde podemos encontrar empresas que a despeito 
de eventuais condições macroeconômicas e de políticas governamentais (ou a 
ausência das mesmas) desfavoráveis foram capazes de aumentar sua capacidade 
de inovação. 

Definimos alguns temas ou problemas  preliminares a serem enfrentados 
neste amplo tema da inovação. Nossos objetivos principais dizem respeito (1) à 
identificação de práticas empresarias que tenham favorecido a inovação e, princi-
palmente (2) à forma coma a inovação ganhou maior ou menor ênfase ao longo 
das histórias das empresas.  Supomos que a prática inovadora tenha uma tendên-
cia inercial. Isto é, se a inovação é valorizada num determinado período relati-
vamente longo de tempo ela tende a se consolidar como um valor, uma prática 
dentro da empresa que passa a ser percebida como uma marca e, eventualmente, 
institucionalizada através de diretorias ou departamentos de P&D ou ainda com 
programas de treinamento ou de cooperação. 

Entretanto, alterações nas condições dos mercados podem reduzir o movi-
mento cumulativo inercial da inovação e até mesmo reverter processos de insti-
tucionalização ou consolidação das mesmas.  As ações endógenas (isto é, políti-
cas internas da empresa) favoráveis à inovação são valorizadas principalmente se 
representam uma reação às adversidades colocadas pelo mercado. Similarmente, 
a ausência de políticas ou práticas empresariais favoráveis à inovação quando os 
fatores exógenos são igualmente favoráveis indicam empresas muito pouco pro-
pensas à inovação.  A posição intermediária é identificada com as empresas que 
aumentaram a inovação somente quando as condições externas as incentivaram. 

Os elementos exógenos e endógenos na história da inovação na empresa, e 
no caso dos fatores endógenos, os elementos inerciais ou cumulativos da inova-
ção, foram analisadas através da leitura seletiva de 56 depoimentos.  São examina-
dos os momentos de mudanças das empresas (sejam elas relacionadas à produção, 
à gestão ou aos mercados) em direção à expansão ou redução da inovação e sua 
relação com o que chamamos de estilos empresariais, os quais são tratados como 
tipos-ideais: (1) tecnólogo, (2) financista, (3) gestor – voltaremos a esse tópico.  

Supomos também que ao longo das últimas décadas podemos ter tido todos 
os tipos possíveis de histórias das tendências da inovação nas empresas: (a) aquelas 
que nasceram com a marca inovadora e assim permanecem até hoje; (b) as que 
caminharam no sentido da inovação de forma crescente e  linear; (c) ou que pas-
saram por rupturas em direção à inovação; (d) empresas que retrocederam nessa 
prática, seja paulatinamente ou de forma abrupta; (e) empresas que passaram por 
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vários estágios de avanço e retração da inovação e (f ) até mesmo empresas que 
nunca apresentaram o perfil inovador 6.  

Considerando o tipo de fonte que mais valorizamos nesta análise (os depoi-
mentos), nosso foco é a percepção dos entrevistados a respeito da tendência pre-
dominante da empresa em direção ao aumento e retração da inovação. Em vários 
momentos é difícil ao analista separar, a partir da fala do entrevistado, a avaliação 
da história das tendências da inovação de um julgamento do “grau” de inovação 
realmente  ocorrido; similarmente “opiniões” e “dados” não são facilmente sepa-
ráveis. De todo modo, nesta análise busca-se compreender a história da inovação 
de cada empresa específica na opinião do entrevistado.  Isso implica que não nos 
deteremos em comparar tipos ou graus de inovação nem mesmo de definir um 
significado específico de inovação. Consideramos os discursos sobre momentos 
de expansão da inovação ou retração como expressivos de reais tendências da 
empresa, não importando de qual patamar tenha partido. 

Resumidamente, sustentamos que a capacidade de aumento da inovação de 
uma empresa, do ponto de vista endógeno deriva (1) de práticas cumulativas  que 
geram um movimento inercial (a favor ou contra a inovação), o que significa que 
a inovação depende da história da empresa e não raro deriva das características 
presentes na origem da empresa (path-dependency);   (2) da institucionalização de 
tais práticas cumulativas e (3) dos estilos empresariais, tal como relatados adiante.

Tendo em vista a natureza qualitativa do material a ser analisado (o discurso 
dos entrevistados) e as dificuldades que esse tipo de análise nos impõem, decidi-
mos adotar duas técnicas analíticas complementares: Primeiro realizamos a tra-
dicional análise contextual dos discursos, os quais foram pautados por um roteiro 
pré-definido. Roteiros prévios têm como vantagem a objetividade e o direciona-
mento dos discursos aos temas de interesse do pesquisador 7. Mas, essa escolha 
implica em certos riscos. Frente a temas variados e complexos, o entrevistado 
pode ver-se diante de uma pauta sobre a qual talvez nunca tenha refletido longa-
mente e, consequentemente, exige-lhe rapidez e capacidade de síntese num in-
terregno (cerca de uma hora) de suas atividades corriqueiras.  Ressalte-se, porém, 
que por serem os entrevistados presidentes ou diretores de empresas supostamen-
te inovadoras essas dificuldades são amenizadas.  De todo modo, em função dos 
problemas mencionados, sobretudo das dificuldades que o pesquisador enfrenta 
na interpretação das entrevistas,  decidimos adotar uma técnica complementar e 
experimental, isto é, criada para esta pesquisa.  A técnica, aqui designada como 

6. A pesquisa PeAdi produziu 109 entrevistas com empresas de diversos ramos, selecionas  a partir de informações preliminares que 
indicavam serem tais empresas inovadoras, segundo os critérios da Pintec.  nesse sentido, idealmente, nossa amostra deveria conter 
somente empresas inovadoras e potenciais inovadoras. 

7. outras técnicas, como as utilizadas pela história oral,  evitam tal indução mas são adequadas somente quanto há possibilidade da 
realização de longos depoimentos – ver (thompson, 1999)
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“análise quantitativa semi-contextual de signos selecionados” (detalhada adiante)  
teve por objetivo, (1) confirmar ou reforçar a tradicional análise  contextual (2) 
rever interpretações advindas da análise contextual, (3) captar elementos dos dis-
cursos os quais dificilmente seriam percebíveis sem técnicas quantitativas. 

2 - NotAs sobre teorIA e MetoDoLoGIA

2.1  Inovação, tempo, moda e riscos

A definição de inovação é algo controverso, como se pode ver nos diversos capí-
tulos deste livro.  Do ponto de vista da socioeconomia, um conceito de inovação 
só pode ser construído com referência ao tempo, ao espaço e ao contexto no qual 
ela é utilizada8 . Algo só é considerado novo se referido ao passado recente e a es-
paços físicos ou territórios  e âmbitos de atividades (científicas, empresariais, etc.) 
delimitados.  O que é novo hoje está destinado a ser o padrão do futuro próximo, 
assim como a inovação num país pode ser a adaptação de procedimentos de ou-
tros países ou a adoção de práticas já consolidadas em outros setores da economia.  

Inovações de grande porte, com impacto tecnológico, mercadológico e 
social estão vinculadas a verdadeiros avanços da ciência. Quando tratamos de 
inovação empresarial de produtos  estamos lidando, na maioria das vezes, com 
adaptações de descobertas científicas para a produção ou a concepção de produtos 
para o mercado e que impliquem em aumento da rentabilidade da empresa. As 
inovações de processos tendem a ser mais vinculadas à alterações nas percepções 
predominantes sobre o que seriam práticas administrativas modernas que a des-
cobertas científicas. 

Inovação e moda são temas inseparáveis. Georg Simmel em artigo publicado 
pela primeira vez em 1905 afirma que ‘o homem teleológico é o oposto do homem 
mimético’  (Simmel, 2004) para em seguida mostrar como as tendências miméticas 
e de diferenciação são elementos indissociáveis que se alimentam mutuamente nos 
processos de interação social e econômica.  Na sociologia econômica, e das firmas 
particularmente, o tema tem sido pesquisado de forma menos ensaística, mas sob 
o  mesmo tipo de  contraposição entre mimetismo e inovação – ver por exemplo 
o artigo de (Greve e Taylor, 2000)9. O que em Simmel aparecia do ponto de vista 
sociológico como a oposição entre moda (ou mimetismo) e diferenciação ressurge 
com a socioeconomia como isoformismo e inovação. De todo modo, se retomamos 
(Schumpeter, 1934), do ponto de vista empresarial, a inovação é indissociável da 

8. Para uma síntese das abordagens sociológicas comparadas às visões de economistas e cientistas políticos ver  
(scott, 1995)
9. deve-se destacar também a pequena produção sociológica sobre o tema, especialmente no Brasil. um dos poucos 
e bom trabalho com abordagem sociologia no Brasil foi produzido por  (Andrade, 2005) no qual destaca a relevância 
da análise de fatores sociais para o entendimento da inovação.
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saúde financeira da empresa e da própria natureza da produção capitalista. 

Essas considerações conceituais visam explicitar alguns pressupostos subja-
centes ao modelo de análise que utilizamos: Consideramos o conceito de ‘inova-
ção empresarial’ como histórico e endógeno do ponto de vista do mercado no qual 
uma empresa atua – mercado aqui entendido tanto como espaço territorial como 
produtos concorrentes. Isto significa que, numa análise de  curto prazo,  o suces-
so da empresa pode estar desvinculado da inovação devido à sua necessidade ou 
preferência de aproveitar as oportunidades do mercado. Mas, no médio ou longo 
prazos,  sucesso financeiro e inovação são raramente indissociáveis numa empresa.   
Nos discursos dos entrevistados esses temas ou conceitos se fundem de tal forma 
que o esforço para distingui-los pareceu-nos inviável na análise dos discursos em 
diversos casos ou momentos das entrevistas.  

No modelo de análise aqui proposto valorizamos as falas que vinculam o su-
cesso da empresa à expansão da inovação. Isso implica em abandonar a tentativa 
de definir o que é inovação e trabalhar com a percepção dos empresários a respeito 
dos momentos que implicaram em expansão ou retração da inovação em sua em-
presa, não importando o patamar no qual a empresa se encontra nem o conceito 
de inovação subjacente à sua fala – nesse sentido o que é considerado ‘inovação’ 
por um empresário pode, a partir de outros critérios de outros entrevistados (ou 
dos pesquisadores), ser considerado como processo mimético .

2.2  tendências da Inovação

Nossa análise visa destacar os momentos de mudanças importantes das empresas, 
sejam elas positivas ou negativas tendo como suposto (1) que os entrevistados 
tendem, nas suas falas, a relatar histórias de continuidade, de evolução ou de rup-
turas; e (2) que tais relatos, embora sejam prováveis simplificações ou caricaturas 
do conjunto de eventos ou variáveis que explicam o “sucesso”, revelam momentos 
cruciais nas histórias das empresas ou profissionais dos entrevistados. Esses relatos 
nos permitem captar de forma sucinta o conjunto de variáveis consideradas pelos 
empresários como centrais para a explicação do sucesso ou da capacidade inova-
dora da empresa.    

Por ser este estudo baseado em entrevistas, optamos por compreender a 
inovação de forma endógena. Isto é, nossa ênfase recai nos momentos declarados 
de expansão e retração da inovação na história de cada empresa.  Assumimos que 
as diversas compreensões dos entrevistados sobre inovação, sejam de produtos ou  
de processos (aí incluídas  a publicidade, a distribuição e a venda) são expressivas 
daquilo que foi percebido pela empresa como inovação.  Como estratégia meto-
dológica preferimos não padronizar os entendimentos de inovação nem contrastá-
-los com os padrões definidos pela PINTEC. Portanto, o que é percebido como 



PAEDI: Pesquisa sobre Atitudes Empresariais para Desenvolvimento e Inovação144

inovação, momento de ruptura, sucesso ou qualquer proxi ou indicador de inovação 
em uma empresa pode não sê-lo em outra.  

Nos relatos, procuramos identificar se as rupturas derivaram de escolhas de 
estratégias no sentido de promover ou reduzir os esforços de inovação. Assim, as 
empresas foram classificadas segundo a tendência predominante dos processos 
de inovação: crescente, decrescente ou instável, conforme explicaremos em mais 
detalhes adiante.    

2.3. Ênfase na história da empresa e a seleção das entrevistas 

Dado o foco deste estudo na dimensão histórica da inovação, decidimos analisar 
as entrevistas que satisfizessem dois critérios: (1) terem sido respondidas por  pre-
sidentes ou diretores executivos das empresas os quais (2) estivessem na empresa 
(mas não necessariamente no cargo atual)  há pelo menos 12 anos. Esses filtros 
visam homogeneizar o grupo a ser analisado do ponto de vista de sua capacidade 
potencial de conhecer profundamente a história da empresa e não apenas seu 
passado recente. 

Assim contamos com a seguinte amostra: A grande maioria (32) dos 56 
entrevistados tem entre 41 e 54 anos; outros 17 têm entre 55 e 69 anos e apenas 
7 estão acima ou abaixo dessas faixas. Quase todos (49) concluíram curso supe-
rior sendo que 28 deles também concluíram cursos de pós-gradução.  A maioria 
é Presidente (29 casos) ou Vice-Presidente (3 casos) da empresa, 21 diretores e 
3 gerentes sendo que todos, independente do cargo que ocupam ou ocuparam, 
possuem longa experiência na firma: 30 empresários estão há mais de 21 anos na 
empresa e 26 casos entraram há mais de 12 anos – com base na data da entrevista.  
Enfim, trata-se de um grupo de empresários experientes, pela idade, cargos que 
ocupam e  tempo de empresa e com boa ou excelente formação acadêmica. Essas 
características garantiram a qualidade das informações e opiniões obtidas10. 

2.4 . A construção de tipos ideais

Os tipos ideais são construções lógicas, idealizadas, que permitem comparações 
qualitativas entre casos observados empiricamente repletos de inconsistências ou 
impurezas. A mais conhecida tipologia refere-se aos três tipos puros de domina-
ção (tradicional, carismática e burocrática) definidos por (Weber, 1978). A cons-
trução de tipologias consistentes do ponto de vista metodológico e com a força  
explicativa das tipologias weberianas é algo  complexo e acima das pretensões 
deste capítulo.  As tipologias aqui criadas inspiram-se na metodologia de Weber, 
mas não possuem a capacidade explicativa no nível de abrangência obtido pelas 

10. Poucas entrevistas de empresários com mais de 12 anos de empresa foram excluídas da análise por não apresen-
tarem  material suficiente para a análise.
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tipologias do cientista social alemão – até porque tratamos de tipos (estilos empre-
sariais) muito mais transitórios e datados que os abordados por Weber.  

Neste estudo identificamos três tipos ideais de estilos empresariais (tecnó-
logos, gestores e financistas) e buscamos mensurar as relações entre os tipos reais 
encontrados e as tendências crescentes e decrescentes da inovação bem como en-
tre o que chamamos de mecanismos exógenos e endógenos indutores ou refratores da 
inovação, conforme o esquema abaixo.  Os indutores exógenos à empresa estão, 
em geral,  explícitos nas falas dos entrevistados quando justificam todo tipo de 
mudança ocorrida na empresa.  O mesmo ocorre com  o primeiro indutor endó-
geno, mencionado abaixo (mudanças administrativas). Mas, os outros indicadores 
endógenos denominados  “indicadores de práticas institucionalizadas” e  “indica-
dores indiretos de valorização da inovação” são tomados como indutores indiretos.  
Isto é, são construções analíticas (ou proxis) que nos permitem mensurar práticas 
empresariais que supomos favoráveis à inovação continuada – voltaremos ao tema  
apresentação dos resultados.

A classificação dos entrevistados em estilos empresariais baseia-se tanto na 
análise qualitativa quanto na quantitativa (contagem de palavras).  Na análise 
qualitativa capta-se as opiniões dos entrevistados e na quantitativa os temas mais 
abordados pelo entrevistado. Mas, a construção do tipo ideal é, conforme a pró-
pria natureza de uma tipologia exige, uma construção lógica não referida e não 
encontrável, em estado puro, em nenhum caso real. As descrições dos 3 tipos 
ideais , abaixo, são, portanto, prévias à análise dos dados. Servem para classificar 
os discursos empresariais de acordo com a proximidade maior ou menor de um 
ou mais de um tipo.   

O entrevistado classificado como “tecnólogo” discorre sobre os problemas ou 
avanços tecnológicos da empresa e secundariamente trata dos diversos aspectos 
internos à empresa bem como aspectos financeiros ou relacionados às condições 
momentâneas do mercado. Os aspectos exógenos relativos à condição dos mer-
cados e às políticas públicas ou governamentais são pouco mencionados e trata-
dos como desafios a serem superados ou oportunidades a serem aproveitadas. O 
“tecnólogo” considera o risco um aspecto inerente à inovação e à própria atividade 
empresarial e, embora utilize sistemas de controle de risco, tende a ter uma postu-
ra arrojada incluindo a valorização e o investimento em P&D.   O planejamento 
da inovação tecnológica é pensado no médio e longo prazos.

A fala do entrevistado com estilo tipicamente “financista” tem ênfases opos-
tas às já mencionadas: Seus temas prediletos estão relacionados às oportunidades 
do mercado às condições e previsões macroeconômicas.  O risco é aceito no curto 
prazo. Investimentos com retornos de longo prazo são vistos  com desconfiança 
em função da instabilidade da moeda e das taxas de juros, considerados como 
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problemas recorrentes das condições macro-econômicas no Brasil. Pela mesma 
razão, está sempre atento às oportunidades abertas por tais flutuações. Tende a 
trabalhar com P&D reduzido, ou mesmo não formalizado, e quando necessário 
contrata P&D externo.  Suas estratégias e planejamentos estão fundamentados no 
presente e nas previsões de curto prazo. Tende a ser o mais ágil administrador em 
momentos que exigem correção de rota.  

O terceiro tipo-ideal, o “gestor”,  valoriza inovações controladas vinculadas à 
logística,  à internalização do P&D e aos programas de educação e treinamento 
bem como todos os aspectos referentes à gestão de pessoal. Seu discurso equilibra-
-se entre passado e futuro. Valoriza o planejamento, mas, sobretudo aquele que 
respeita as características e tradições da empresa. Sua aceitação de risco de curto 
prazo é baixa e relativamente equilibrada se referida a planos de longo prazo.   Seu 
discurso é coletivo, mais que personalista.

Assumimos que todas as empresas buscam um ponto de equilíbrio entre 
suas áreas técnicas ou de engenharia, administrativas e financeiras, as quais são 
frequentemente institucionalizadas através das três principais diretorias executi-
vas.  Tal institucionalização define papéis aos respectivos diretores , os quais ten-
dem a reforçar as identidades das equipes e os valores que estão a seu cargo. Cabe 
à diretoria executiva ou ao presidente da empresa arbitrar entre essas ênfases de 
forma a dar um perfil para a empresa.  É através desse arbítrio, no qual o presi-
dente tende a ter papel decisivo que o estilo da empresa é definido e redefinido ao 
longo de sua história.

2.5. variáveis endógenas e exógenas 

A literatura recente sobre inovação tem distinguido as características endógenas 
(da empresa) e exógenas (o ambiente geográfico ou institucional no qual as em-
presas se inserem)  na explicação de diferentes padrões de inovação. Do ponto de 
vista dos estudos comparados internacionais ou regionais, os elementos exógenos 
ganham destaque, naturalmente. O material produzido pela Paedi restringe-se às 
empresas nacionais, mas sua metodologia qualitativa permite-nos captar as inter-
pretações dos próprios executivos sobre os fatores que explicam o sucesso recente 
(desde meados dos anos 80 ou início dos anos de 1990 com a abertura econômi-
ca) de suas empresas. Assim, relatos de elementos endógenos ou exógenos apare-
cem frequentemente nas falas dos entrevistados para explicar a inovação e/ou o 
sucesso das empresas.

Apresentamos abaixo a síntese dos indicadores de situações ou fatores exóge-
nos que encontramos nos discursos dos empresários quando falam dos mecanis-
mos que induziram ou inibiram a inovação na empresa. 

Esquema dos mecanismos indutores ou refratores ( inibidores?) da inovação:
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Indutores inibidores exógenos da inovação

•	 De origem no mercado. Isto é o entrevistado vincula a ênfase na inova-
ção à própria natureza da concorrência e do ciclo de negócios. 

•	 De origem governamental. Vínculos entre mudanças macro-econômi-
cas nacionais ou internacionais e aumento ou redução da inovação

•	 Mudanças de políticas públicas nacionais 

Indutores  (ou empecilhos) endógenos da inovação

•	 Mudanças administrativas da empresa

 � As políticas de aquisição, fusão ou  cisão

 � Mudanças administrativas da empresa - basicamente alteração da 
diretoria executiva.

•	 Indicadores de práticas institucionalizadas que favoreçam a inovação.

 � P&D estruturado 

 � Participação constante em associações

 � Ênfase em educação e treinamento permanente

•	 Indicadores indiretos de valorização da inovação

 � Ênfase no planejamento (inclui discursos sobre o futuro da em-
presa).

 � Aceitação de risco.

 � Discurso coletivo predominante sobre discurso personalista.

 � Predominância de discurso com ênfase em temas internos à em-
presa contraposto a ênfase em temas externos, isto é, relativos a 
mercados, políticas públicas ou temas políticos ou macro-econô-
micos de forma geral.

 � Ênfase em discurso proativo contraposto a discurso negativo liga-
do a fatores externos.

2.6 . A análise qualitativa contextual dos discursos

A tradicional análise contextual dos discursos engloba técnicas diferentes de 
interpretação em função do que se busca o que pode envolver tanto a forma de 
expressão (erudita, coloquial, familiar, regional, etc.) quanto à mensagem que o 
entrevistado pretendeu transmitir incluindo sentimentos sensações e opiniões, ou 
ainda informações objetivas como datas e nomes.  O problema de toda análise 



PAEDI: Pesquisa sobre Atitudes Empresariais para Desenvolvimento e Inovação148

contextual é exatamente o de interpretar ou dar sentidos coerentes a falas, estimu-
ladas por perguntas amplas e que exigem do entrevistado uma reflexão imediata 
e, consequentemente, repleta de rupturas, lacunas, incoerências (aparentes ou 
reais), divagações e incertezas.  

O primeiro recurso de todo analista para contornar a subjetividade da infor-
mação obtida através de depoimentos é a elaboração de um roteiro que induz o 
entrevistado a responder ou tratar de temas bem definidos.  Mas, por mais obje-
tivo que seja o roteiro, essa técnica diferencia-se consideravelmente da utilização 
de um questionário com alternativas de repostas. Nesse caso, não há discurso a 
ser analisado, o que implica em vantagens e desvantagens que não cabem aqui ser 
discutidas. Vale apenas ressaltar a imensa riqueza dos discursos, pois permitem 
aos analistas a escolha das mais variadas ênfases nos temas tratados e até mesmo 
na identificação dos temas não tratados.    Tal ênfase é efetivamente o segundo 
recurso do analista.  Após a aplicação do roteiro e, em função da riqueza (previsí-
vel e desejada) do material recolhido, os analistas chegam a um segundo roteiro, 
isto é, à redefinição dos temas que pretendem explorar com base tanto no roteiro 
original quanto naqueles temas ou enfoques que somente se mostraram relevantes 
após a leitura ou audição das falas coletadas.  

Neste capitulo a re-leitura das entrevistas foi orientada no sentido de: a) 
captar a dimensão histórica da inovação na empresa (momentos de rupturas e 
continuidades): identificar características de estilo de gestão utilizando os indica-
dores do conceito dos tipos ideais (definidos como tecnólogo, financista e gesto); 
c) verificar a dimensão temporal de planejamento na empresa e seus vínculos com 
os estilos empresariais ( tempos mais enfatizados);d) reestruturação motivada por 
fatores  endógenas e ou exógenos  e seus vínculos com o aumento ou retração 
da inovação. O modelo de análise contido no anexo 1  deriva desse processo de 
redefinição e de focalização da análise após a leitura das entrevistas. 

2.7.  A análise quantitativa semi-contextual de palavras selecionadas

Chamamos análise semi-contextual de signos (palavras) selecionados uma técnica 
auxiliar à análise contextual criada para esta pesquisa. Trata-se de um recurso 
subsidiário à análise contextual, em dois sentidos. Primeiro, por acrescentar in-
formações dificilmente captáveis pela análise contextual das entrevistas e, segun-
do,  por confirmar ou relativizar, através de estatísticas, as análises qualitativas. 
Embora alguns autores comecem a utilizar técnicas quantitativas de contagem de 
palavras, no Brasil não encontramos nenhum estudo com procedimentos simila-
res aos desenvolvidos pela equipe do IPEA para esta pesquisa11. O anexo 2 deste 

11. em pesquisa realizada no scielo encontramos somente o trabalho de (caregnato e mutti, 2006) que relata o uso de técnicas com 
alguma proximidade  com as aqui utilizadas. 
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capítulo apresenta  os detalhes tanto do modelo que desenvolvemos como dos 
pressupostos analíticos e os procedimentos estatísticos utilizados.  Abaixo, resu-
mimos os elementos básicos desta técnica que permitem ao leitor acompanhar os 
argumentos do texto sem se dedicar à leitura dos detalhes metodológicos.

Com base na classificação do linguista Charles Pierce, considerado o fun-
dador da semiótica, selecionamos um conjunto de palavras cujo significado 
mantém-se relativamente claro mesmo que isolado do contexto da fala. Isto é, 
funcionam como símbolos de fenômenos (ou existentes) que se apresentam à 
nossa capacidade cognitiva com um significado relativamente uniforme. Isto é, 
um símbolo ou signo (no caso deste estudo, uma palavra) que tem uma proprie-
dade de lei, isto é um legi-signo na definição de Pierce 12. Os signos (palavras) das 
falas dos entrevistados foram selecionados por possuírem uma dimensão legi rela-
tivamente clara, mesmo que fora do contexto do discurso do entrevistado. Assim, 
a palavra economia foi tomada como referida às questões econômicas da empresa 
ou da economia nacional ou internacional. Nesse sentido, consideramos como 
estatisticamente irrelevantes a ocorrência da palavra ‘economia’ com o significado 
de ‘poupança’ de ‘fazer economia’. Esse procedimento esta baseado na ideia que 
a palavra, fora do contexto da fala específica de cada entrevistado, mas dentro 
do contexto do tema proposto pelos entrevistadores, raramente iria se referir a 
significados outros senão àquele esperado no agrupamento estatístico criado – no 
acaso, a alta frequência da palavra ‘economia’ (e correlatas como econômico) foi 
tomada como proxi de um discurso típico do estilo financista. Similarmente, a 
palavra ‘técnica’ e correlatas como tecnologia,  foram contabilizadas para identi-
ficar o estilo tecnólogo. 

Através da quantificação de legi-signos pode-se captar a importância rela-
tiva de determinados temas nas entrevistas. Isto é, essa técnica não nos permite 
conhecer o que se fala, mas sobre o que se fala. E foi exatamente no sentido 
da identificação dos temas prioritários tratados pelo entrevistado (e não de seu 
conteúdo) que utilizamos essa técnica. No Anexo 2  apresentamos as frequências e 
porcentagens das principais categorias de signos para o total dos casos estudados e 
a forma de tratamento dado para uma empresa, escolhida ao acaso como exemplo.

12. Para uma compreensão acurada dos conceitos de Pierce e das possibilidades da semiótica aplicada ver o excelente trabalho de lúcia 
(santaella, 2007). o uso simplificado que fazemos aqui dos conceitos de Pierce inspira-se longinquamente na leitura do trabalho de 
santaella.  o uso que fazemos aqui da dimensão legi (ou lei) das palavras (signos) e sua quantificação são apenas técnicas experimen-
tais que utilizamos neste estudo sem a pretensão de  criar uma metodologia consistente do ponto de vista da semiótica aplicada. Ao 
quantificarmos as palavras procedemos segundo os princípios de probabilidade da estatística. isto é, a dimensão lei de uma determina-
da palavra proferida numa entrevista é tomada como pressuposta, embora saibamos que marginalmente elas podem ter sido utilizadas 
com significados diversos dos pressupostos.  Por fim, utilizamos a dimensão legi das palavras selecionas como indicativas da pauta do 
discurso do entrevistado e não propriamente do significado pretendido pelo agente ou compreendido pelo intérprete. nesse sentido, a 
dimensão legi dos signos são tomadas de forma muito mais ampla, menos rigorosa (pauta) do que a forma de uma lei que contenha 
um significado generalizável a fenômenos similares tal como a lei tem na interpretação judicial de um caso específico.  
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3 - resuLtADos DAs ANÁLIses

Os resultados aqui apresentados foram obtidos através (1) das análises qualitativas 
contextuais das entrevistas, (2) da análise quantitativa das palavras selecionadas 
como “legi-signos” e (3) de dados quantitativos das empresas, tais como ano de 
fundação, faturamento, números de empregados, gastos com P&D entre outros, 
obtidos através de um questionário prévio à entrevista enviado às empresas13.   
Dado que tanto a análise contextual quanto a quantitativa dos signos foram codifi-
cadas em categorias simples (por exemplo, sim, não e neutro ou não se aplica) ou 
em índices de intensidade ( -1=baixo ou; 0 = neutro;  +1 alto) pudemos relacionar 
as informações obtidas pelas duas (as vezes três) diferentes técnicas, bem como 
controlar a consistência das fontes.  Todos os casos de relativa14 inconsistência 
entre os resultados de cada uma das fontes foram conferidos. Nos casos em que a 
inconsistência foi mantida (isto é não encontramos falhas nas interpretações das 
entrevistas nem na introdução dos dados das fontes) optamos pelo resultado obti-
do na análise qualitativa. Na nota técnica do Anexo 2 apresentamos mais detalhes 
sobre esse procedimento.   

Os resultados das análises realizadas são aqui apresentados em 6 sub-seções 
de forma a caracterizar a inovação na empresa na percepção do empresário e 
estabelecer relações entre processos de inovação crescente ou decrescentes perfis 
empresariais e fatores promotores e ou inibidores destes processos. 

Desta forma na subseção 3.1 apresentamos os resultados das análises em ter-
mos do conceito de inovação utilizado, ou seja, que empresários relatam proces-
sos de inovação crescente ou decrescente e a relação destes momentos da história 
da empresa e ou do empresário, com as características socioeconômicas da empre-
sa. Na subseção 3.2 examinamos as percepções dos empresários sobre os fatores 
(endógenos  e exógenos) que motivaram ou inibiram a inovação na empresas. Em 
seguida (3.3) apresentamos os resultados da tipologia empresarial ( tipos puros e 
mistos) encontrada e sua relação com as tendências da inovação na empresa.

Nas subseções seguintes analisamos as relações encontradas entre as tipo-
logias empresariais (tecnólogo, gestor e financeiro) e a noções de tempo predo-
minante nos discursos, as relações entre estes tipos e os fatores percebidos como 
importantes para inovação na empresa. Finalmente na subseção 3.6 qualificamos 
a relação entre os 3 tipos empresariais e os 6 fatores percebidos pelos  empresários 
como indutores ou inibidores da inovação na empresa. 

13. ver modelo do questionário em na parte deste livro. 
14. vale lembrar que não se pode falar propriamente em inconsistência na comparação dos resultados obtidos através 
das duas técnicas já que a análise qualitativa contextual busca o entendimento do significado da fala enquanto a 
análise quantitativa semi-contextual trata da pauta preferencial dos entrevistados. 
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3.1. Características das empresas:  a inovação crescente e “maturidade”

A primeira e importante evidência  (baseada fundamentalmente na análise con-
textual) é de que a grande maioria (43 dentre os 56 entrevistados) apresentaram 
dados, fatos e opiniões que indicam que a empresas desde a década de 1990 vêm 
num processo de inovação crescente, seja de forma gradual ou através de saltos 
em momentos favoráveis. Somente 10 empresas apresentaram um padrão decres-
cente e 3 relatam histórias de instabilidade nos processos de expansão e retração 
da inovação _ na tabela abaixo agrupados na mesma coluna. Esse resultado era 
esperado, até certo ponto, já que as empresas foram selecionas a partir de infor-
mações que indicam  o perfil inovador. Mas, as informações obtidas indicam que 
as empresas não apenas são inovadoras como possuem um histórico  de inovação 
como um processo cumulativo. 

As relações entre faixas de faturamento das empresas, número de emprega-
dos, pertencimento a grupo empresarial e inserção no mercado exportador estão 
todas elas associadas de forma positiva com inovação crescente – ver respecti-
vamente as tabelas nº  1, 2, 3 e 4.  Conforme esperado, entre as empresas de 
maior faturamento (Tabela 1) e porte (Tabela 2) encontramos o maior número de 
trajetórias de inovação crescente15. O mesmo ocorre entre as empresas de menor 
faturamento, embora de forma menos acentuada.  Contudo, entre as empresas de 
porte médio encontramos o maior número de trajetórias de inovação decrescen-
te.  Embora o número de empresas analisadas não permita conclusões a respeito 
de probabilidades do comportamento das empresas no mercado, os dados nos 
permitem levantar a hipótese de que as empresas, quando atingem determinado 
porte, passam pelo desafio de reestruturarem seus padrões administrativos de for-
ma a superar processos inovadores concentrados em poucas pessoas para formas 
organizacionais que, de fato, incentivem a inovação e não apenas as formalizem 
em áreas de P&D,  eventualmente tolhidas por normas rígidas. A institucionali-
zação da inovação, como toda forma de organização, trás em si o risco de inibir 
o que pretende incentivar, como já  havia apontado (Michels, s/d 1911 (1ª ed.)) 
ao tratar de partidos políticos no início do século XX e o próprio (Schumpeter, 
1934), anos depois.  Isso reforça nosso argumento da necessidade de se conhecer 
a história da inovação na empresa para se saber em que medida a institucionali-
zação da inovação levou à consolidação de uma cultura que a valorize ou à sua 
burocratização e, portanto, seu decréscimo. 

No tocante ao tema da institucionalização da inovação, um dos indicadores 
comumente utilizados tem sido a existência de P&D formalizado. Na análise 
da trajetória da inovação a existência de P&D formalizado mostra um quadro 
mais complexo, Ou seja, é possível ver uma associação entre inovação crescente 

15. vale lembrar que a correlação entre pertencimento a grupo empresarial e inovação pode ser espúria, já que a inovação 
pode estar fundamentalmente associada ao porte das empresas e outras características típicas de empresas de grupos. 
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e P&D formal. Entretanto, encontramos uma proporção até expressiva de em-
presas com P&D formalizado, mas com história de inovação decrescente. Uma 
hipótese plausível é de que essas seriam empresas nas quais a formalização do 
P&D levou à sua burocratização e, consequentemente, teve mais efeitos negativos 
que positivos.  Por outro lado, encontramos empresa sem P&D formalizados mas 
com inovação crescente. Portanto, a formalização do P&D  (ou de outros proce-
dimentos similares) não são condições suficientes nem sine qua non da inovação16.
Por fim, dentre as 13 empresas com inovação crescente mas sem formalização do 
P&D  9 são de porte médio (2 pequenas e duas grandes), o que reforça a hipótese 
das dificuldades das empresas de médio porte em operar a transição da inovação 
como prática personalizada (dependente de um ou pousos executivos ) para a 
consolidação de uma cultura empresarial inovadora.

tabela 1
faixas de faturamento por tendências da inovação

inovação crescente inovação decrescente * total

de 2 a 10 milhões 7 2 9

de10 a 100 milhões 14 7 21

Acima de 100 milhões 19 2 21

total 40 11 51

 Fonte Paedi: elaboração dos autores 

tabela 2
faixas de pessoal empregado por tendências da inovação

tabela 3 – número de empregado por tendências da inovação inovação crescente inovação decrescente total

de 50 a 99 empregados 8 3 11

de 100 a 499 11 6 17

Acima de 499 19 2 21

total 38 11 49

 Fonte Paedi: elaboração dos autores 

tabela 3
Pertencimento a grupo empresarial por tendências da inovação

inovação crescente inovação decrescente total

sim 17 2 19

não 26 11 37

total 43 13 56

 Fonte Paedi: elaboração dos autores 

16. note-se que a contratação de P&d externo é complementar ao P&d interno. das 21 empresas com P&d externos 
19 possuem P&d interno.
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tabela 4
Inserção no mercado exportador entre 2003 e 2005

 inovação crescente inovação decrescente total

sim 39 11 50

não   4   2   6

total 43 13 56

 Fonte Paedi: elaboração dos autores 

tabela 5
 empresas com P&D formalizado por tendências da Inovação

inovação crescente inovação decrescente total

sim 34 9    43

não 9 4 13

total 43 13 56

 Fonte Paedi: elaboração dos autores 

A relevância da análise das diferenças de comportamentos de empresas clas-
sificadas como ‘familiares’ ou ‘profissionais’ é discutível.  Sabe-se que muitas das 
empresas mais bem posicionadas no mercado nacional e internacional são formal-
mente familiares, mas altamente profissionalizadas. De fato, em nossa amostra, 
a proporção de inovação crescente ou decrescente nos dois tipos de empresas é 
muito  próxima. Ou seja, de acordo com nossos dados a condição profissional ou 
familiar da empresa não foi relevante.

tabela 6
tipo de empresa por tendências da inovação

inovação crescente inovação decrescente ou instável * total

empresas familiares  28 9 39 

deixaram de ser familiar   4 0   4

empresas não familiar 11 4 15

total 43 13 56

 Fonte Paedi: elaboração dos autores 

•	 Considerando o pequeno número (3)  de empresas com inovação ins-
tável e as características das mesmas  decidimos agrupá-las junto às “de-
crescentes” em todas as estatísticas que apresentaremos. Toda vez que 
nos  referirmos a empresas com inovação decrescentes estamos incluí-
dos os três casos instáveis. 
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3.2. fatores exógenos e endógenos: múltiplas causalidades

Dificilmente podemos separar em que medida a inovação deriva de demandas do 
próprio mercado, de condições favoráveis das políticas macroeconômicas, de políti-
cas públicas de incentivo a inovação (seja de forma direta ou indireta) ou de algum 
tipo de cultura empresarial ou estrutura organizacional interna das empresas  que 
favoreçam o “espírito” inovador.  Esses fatores em geral estão associados tanto do 
ponto de vista lógico quanto empírico, demonstrado nas entrevistas. Ainda assim, 
as entrevistas revelam ênfases claras em fatores endógenos ou exógenos, sejam eles 
favoráveis ou desfavoráveis à inovação. Isso nos permitiu identificar e distinguir 
a relevância específica de três tipos de fatores exógenos e três tipos endógenos: 
Incentivos advindos dos, (1) mercados, das (2) políticas macroeconômicas, e (3) das 
políticas públicas são considerados fatores exógenos que direcionam a inovação, 
sejam como incentivos positivos ou negativos. A eles contrapomos os incenti-
vos endógenos da empresa relativos à (4) mudanças administrativas (internas ou 
devido a fusões ou cisões), (5) à institucionalização de políticas que tendem a in-
crementar a capacidade de inovação (P&D estruturado, política de treinamento 
e participação em associações valorizados na fala), (6) ou à indicadores conside-
rados proxis de cultura empresarial favoráveis à inovação,  incluindo a aceitação de 
risco, discurso proativo, discurso coletivo e ênfase em temas internos da empresa.  

A tabela 7, abaixo, mostra o número e a porcentagem de entrevistas nas 
quais cada um desses seis fatores foram relatados como tendo efeitos predomi-
nantemente positivos para o aumento da inovação na empresa. Por exemplo, a 
grande maioria dos empresários relatou os efeitos do Plano Collor como altamen-
te desestabilizadores para as empresas. Contudo, em nossa análise separamos os 
efeitos de curto prazo dos efeitos de longo prazo. Assim, se uma empresa redu-
ziu  sua capacidade inovadora ou sua posição no mercado de forma permanente 
consideramos  o fator exógeno de mercado como negativo. Mas, se mudança das 
condições macro-econômicas  e o aumento da concorrência induziram a empresa 
a processos inovadores bem sucedidos e consistentes no tempo, o fator exógeno é 
considerado positivo, mesmo que a empresa tenha se desestabilizado temporaria-
mente. Por fim os casos dúbios, nos quais os aspectos positivos e negativos estão 
presentes com intensidade similares, o fator exógeno de mercado foi considerado 
neutro17. Esse tipo de procedimento foi adotado de forma análoga em todos os 6 
tipos de indutores potenciais. Assim, vê-se que todos os fatores foram relevantes 
para a maior parte das empresas.  Exceto  ‘políticas públicas,’ todos os outros fato-
res tiveram efeitos positivos em mais de 50% dos casos, sendo que os três fatores 
endógenos superam os exógenos, com destaque para as práticas que instituciona-

17. evitamos o uso da categoria neutro de forma através de diversos dois procedimentos: a releitura de trechos das 
entrevistas e, quando pertinente, a comparação da análise qualitativa com as estatísticas produzidas pela análise 
quantitativa dos signos mencionados. 
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lizam políticas gerenciais que  tendem a estimular a inovação - nos próximos itens 
detalhamos as análises de cada indutor.  

A preponderância de fatores endógenos sobre os exógenos é ainda mais evi-
dente quando contabilizamos quantos e quais fatores foram considerados positi-
vos em cada empresa.  Na tabela 8, as empresas foram classificadas pelo número 
de fatores favoráveis (de zero a seis) e pela predominância numérica de fatores 
endógenos e exógenos. Assim, uma empresa com 2 fatores endógenos (por exem-
plo de mudança administrativa e de institucionalização ) e dois exógenos (de ciclo 
de mercado e de políticas governamentais) tem 4 fatores influentes, mas não há 
predominância de um dos tipos.  Uma outra empresa que tenha, além dos 4  
mencionados, mais um fator (por exemplo, exógeno de macroeconomia) foi clas-
sificada como predominantemente exógena (dois fatores endógenos e três exóge-
nos).  Esse procedimento tornou ainda mais evidente a importância de práticas 
internas das empresas (contraposto a fatores externos) como indutores da inova-
ção: Dentre as 56 empresas, 28 têm indutores endógenos como predominantes 
contra apenas 7 de exógenos.   

Por fim, a Tabela 9 mostra a relação claramente positiva entre a tendência 
de inovação crescente em uma empresa com a presença de maior quantidade 
de indutores da inovação.  Dentre as 43 empresas com inovação crescente, 30 
contam com 4 ou mais indutores.  Essa observação é bastante relevante, pois in-
dica que apesar de clara predominância de indutores endógenos a probabilidade 
de inovação crescente está associada à múltiplos indutores. Portanto, explicações 
monocausais ou reducionistas são insuficientes ao entendimento dos processos 
de inovação.  

tabela 7
Número entrevistas nas quais cada tipo de fator (exógenos  endógeno) foi 
considerado como positivo para o aumento da capacidade de inovação da empresa 

  nº %

Fatores exógenos

•	 de mercado 35 62,5

•	 de política macro-econômica 34 60,7

•	 de políticas públicas 27 48,2

Fatores endógenos

•	 de mudanças administrativas 38 67,9

•	 de institucionalização de políticas 44 78,6

•	 proxis de cultura empresarial favoráveis 41 73,2

total de entrevistas 56 100,0

 Fonte Paedi: elaboração dos autores 
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tabela 8
Nº indutores relevantes por tipo predominante de fator de inovação das empresas

Fator predominante das empresas

nº de indutores relevantes endógenos exógenos sem Predominância total

zero - - 1 1

1 5 0 0 5

2 1 0 4 5

3 7 2 0 9

4 6 0 6 12

5 9 5 0 14

6 - - 10 10

total 28 7 21 56

Fonte Paedi: elaboração dos autores 

tabela 9
Nº de indutores relevantes por tendências da inovação das empresas. 

tendências da inovação

nº de indutores relevantes crescente decrescente total

zero 0 1 1

1 3 2 5

2 2 3 5

3 8 1 9

4 10 2 12

5 12 2 14

6 8 0 8

total 43 13 56

Fonte Paedi: elaboração dos autores 

3.3. tipos empresariais e sua relação com as tendências da inovação

A análise dos tipos empresariais apresenta, como previsto,  uma grande quanti-
dade de tipos mistos. A tabela 10, abaixo, apresenta os vários tipos puros (“por 
exemplo ‘T” de tecnólogo) ou mistos como ‘GF’, isto é Gestor e Financista.   Tais 
classificações baseiam-se na intensidade  e quantidade  de indicadores de cada um 
dos tipos. As classificações foram feitas com base na análise contextual das entre-
vistas as quais foram depois contrastadas com a análise dos signos selecionados 
como representativos de cada um dos tipos.  Nos casos em que houve discrepân-
cia as interpretações das entrevistas foram refeitas e eventualmente alteradas, mas 
na maior parte dos casos foram mantidas. Porém, a análise quantitativa dos signos 
serviu muitas vezes para alterar o tipo predominante – por exemplo um caso 
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classificado como TF transformado em FT. Os tipos mistos são representados 
de forma a mostrar o tipo predominante. Por exemplo, o tipo classificado como 
GT representa um caso no qual as características de gestor predominam sobre as 
de  tecnólogo e as de financista são irrelevantes ou inexistentes. Esse tipo, portanto 
é diferente do TG, no qual as predominâncias estão invertidas.  Uma letra é re-
petida representa um caso no qual um determinado tipo é claramente presente. 
Assim, o caso GG expressa um discurso que se aproxima do tipo puro Gestor. Os 
casos como  GGT representa um tipo impuro, mas com forte predominância das 
características de gestor. 

tabela 10
tipologia geral dos discursos por tendências da inovação

 tendência da inovação total

tipologia geral crescente decrescente

F 0 4 4

FFG 2 1 3

FFt 1 0 1

Ft 0 1 1

G 1 1 2

GF 0 1 1

GG 1 1 2

GGF 0 1 1

GGt 5 1 6

Gt 5 0 5

t 3 0 3

tG 10 1 11

tGF 1 0 1

tt 2 0 2

ttF 3 0 3

ttG 9 1 10

total 43 13 56

F = tipo financista; G =tipo Gestor, t = tipo tecnólogo.

Fonte Paedi: elaboração dos autores 

A partir da  análise da Tabela  10  reagrupamos os 16 tipos18  de forma a 
tornar mais visível algumas correlações.  Assim, na Tabela 11  vê-se a grande in-
cidência de inovação crescente nos tipos impuros (TG) e secundariamente (GT).  

18. o reagrupamento tomou com critério que casos com pesos duplos seriam considerados iguais aos de peso simples. 
Por exemplo, GGt e Gt foram ambos agrupados como Gt ;  tt e t foram unificados como t, e assim por diante. 
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Os tipos puros (T) ou (G) são numericamente pouco expressivos, mas todos os 5 
casos de (T) possuem inovação crescente, enquanto os 4 casos de ‘G’ estão distri-
buídos entre os dois tipos de tendências.  

Esses resultados apontam, em primeiro lugar para a validade de nossa hipó-
tese de que embora toda empresa procure o equilíbrio entre os valores representa-
dos pelos tipos (tecnologia, gestão e finanças) esse equilíbrio é sempre rompido, 
de forma deliberada ou circunstancial, deixando marcas nas empresas, as quais 
supomos, dificilmente são rompidas19. Segundo, indicam nos tipos ‘Financista’ , 
puro (F) ou associados com Gestor (FG e FG)  há maior incidência de inovação 
decrescente, enquanto os casos em que o tipo (F) está presente, de forma predo-
minante ou secundária a inovação tende a ser crescente.  Isso poderia ser (mal) 
interpretado como uma obviedade: ênfase em tecnologia aumenta a inovação. 
Mas, é preciso lembrar que nesta abordagem não mensuramos a inovação, mas 
sua tendência crescente ou decrescente; segundo, todas as empresas pesquisadas 
foram consideradas inovadoras (ou potenciais inovadoras)  a partir de pesquisa 
anterior; por fim, os conceitos  utilizados de crescimento ou decréscimo da inovação 
são nativos, isto é, fundados na percepção do próprio entrevistado, o qual poderia 
considerar como aumento da inovação a introdução de novas práticas de gestão 
financeiras (segundo nossos critérios, típicas de um ‘financista’ ou de logística 
(típicas de um ‘gestor’).  A partir da constatação de que todos os tipos nos quais 
há a presença dos valores do ‘tecnólogo’ há forte tendência à inovação crescente 
(ao contrário dos tipos puros ou misto de ‘financista’ e de ‘gestor’, reduzimos) os 
grupo a apenas dois.  A  tabela 12 evidencia a forte correlação entre os tipos tecnó-
logos, (puros ou impuros) com a maior tendência à inovação crescente.  

Por fim, reclassificamos os 16 tipos (Tabela 10) com base nos tipos domi-
nantes, isto é, o mencionado em primeiro lugar na tabela 10.    Com isso redu-
zimos a apenas três tipos impuros mas identificado pelo preponderante: T, G, F.  
O mesmo procedimento de redução a três tipos dominantes foi adotado com os 
resultados obtidos através da análise quantitativa dos signos selecionados – ver 
Tabela 13, abaixo.  

O cruzamento dos resultados das duas técnica indicam (1) a similaridade 
dos números totais de T (30 na análise qualitativa e 26 na quantitativa), de G (17 
e 19, respectivamente) e F (9 e 10) bem como a proximidade dos resultados na 
classificação de cada empresa. Dentre os 17 casos classificados como gestor  segun-

19. somente pesquisas longitudinais poderiam efetivamente comprovar essa hipótese de difícil ruptura de estilo em-
presarial. o tipo de informação disponível nesta pesquisa não permite testá-la. A hipótese baseia-se na literatura 
teórica sobre instituições que apontam suas tendências inerciais ou mecanismos de dependência de trajetória, nos 
quais o acumulo de investimento e interesses em determinadas práticas institucionais dificultam rupturas tanto orga-
nizacionais quanto cognitivas. três das mais instigantes abordagens encontram-se nos trabalhos de (meyer e rowan, 
1977) (douglas, 1998) (thelen e steinmo, 1992)
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do a análise contextual, 16 também o foram na análise quantitativa.  Em relação 
ao grupo tecnólogos também é alta a similaridade dos resultados (21 em 30). No 
grupo numericamente menos expressivo (F), somente 4 casos (dentre 9 da classi-
ficação contextual) coincidiram segundo a técnica quantitativa.  

O objetivo desse procedimento é analisar a relação entre o tipo dominante 
e as variáveis que lhe dão consistência, isto é, aqueles indicadores  que levaram à 
própria construção dos tipos. Serve para mostrar a consistência da classificação 
tipológica bem como para evidenciar seu grau de impureza. 

tabela 11
tipologia dos discursos por tendências da inovação

 tendência da inovação total

tipologia crescente decrescente

F 0 4 4

FG-GF 2 3 5

Ft-tF 4 1 5

G 2 2 4

Gt 10 1 11

t 5 0 5

tG 20 2 22

total 43 13 56

F = tipo financista; G =tipo Gestor, t = tipo tecnólogo.
Fonte Paedi: elaboração dos autores 

tabela 12
tipologia dos discursos por tendências da inovação

 tendência da inovação total

tipologia crescente decrescente

FG = (F + G + FG/GF) 4 9 13

t = (t + tG + Gt + +tF + Ft) 39 4 43

total 43 13 56

F = tipo financista; G =tipo Gestor, t = tipo tecnólogo.
Fonte Paedi: elaboração dos autores 

tabela 13
tipos dominante por tendências da inovação

tiPoloGiA dA BAse quAntitAtivA dos siGnos

 Tecnólogo Gestor Financista nº

tipologia da análise contextual

•	 Tecnólogo 21 3 6 30 

•	 Gestor 1 16 0 17

•	 Financista 3 2 4 9

total 26 19 10 56

 Fonte Paedi: elaboração dos autores 
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3.4. os três tipos puros e suas características esperadas – noção de tempo

Devido à  definição lógica e ideal dos tipos puros algumas das característica men-
suradas (através das análises qualitativa contextual e quantitativa dos signos sele-
cionados das entrevistas) foram utilizadas, à priori,  para a própria classificação 
das entrevistas. Por exemplo, as noções de tempo futuro foram tomadas como 
marcas dos tecnólogos e gestores enquanto a ênfase no presente ou no curto prazo 
foram tomadas como proxi do estilo ‘financista’. De fato, os dados da tabela 14 
revelam que essa relação ocorreu da forma esperada.  Há evidente coincidência 
entre entrevistados de estilo gestor  (e secundariamente tecnólogo) e discursos com 
ênfases no futuro, ao passo que entre os financistas. As atitudes e signos proativos 
estão presentes de forma mais clara nos discursos de gestores mas com ênfase tão 
ou mais intensa entre os tecnólogos.  Similarmente, o discurso coletivo (contrapos-
to ao personalista) foi considerado um indicador típico do estilo gestor, e perso-
nalista como próprio do financista o tempo passado predomina. Embora o total 
de casos seja pequeno para generalizações ou para afirmações contundentes, as 
correlações encontradas são compatíveis com as características supostas dos tipos 
ideais.  As evidências encontradas apenas confirmam a relativa consistência dos 
tipos lógicos. Mas, ao mesmo tempo, mostram que cada um das características 
esperadas para um tipo puro (por exemplo,  a relação entre um estilo empresarial 
e uma ênfase temporal) não ocorrem em todos os casos. A relação entre os tipos 
puros, ideais de estilo empresarial e as práticas reais dos mesmos, expressa uma 
tendência, mas não uma determinação.  A própria técnica de tipologias, na qual 
diversos indicadores associados conformam a classificação final das entrevistas, 
gera a identificação de uma grande maioria de tipos impuros tal como previsto e 
apresentado na tabela 10.

tABelA 14
tipologia

noções de tempo predominantes nos discursos Tecnólogo Gestor Financista total

Futuro e passado 0 1 1 2

Futuro e presente 3 5 0 8

Futuro 18 8 1 27

Presente e futuro 4 0 1 5

Passado e futuro 0 1 0 1

Futuro 25 15 3 43

Presente 4 1 1 6

PAssAdo 1 1 5 7

(continua)
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noções de tempo predominantes nos discursos Tecnólogo Gestor Financista total

Presente e passado 1 0 3 4

Passado e presente 0 0 1 1

Passado 0 1 1 2

totAl GerAl 30 17 9 56

 Fonte Paedi: elaboração dos autores 

3.5.  fatores endógenos e exógenos e suas relações com as tipologias 
empresariais: tecnólogos inovadores através de fatores endógenos

Os resultados obtidos através de ambas as técnicas, qualitativa contextual e quan-
titativa de signos, apresentados abaixo, indicam resultados similares – ver tabelas 
15A  e 15B.  A primeira evidência, já apontada anteriormente, diz respeito a pre-
dominância de fatores endógenos sobre os exógenos.  Além disso, entre os tecnó-
logos  a preponderância dos fatores endógenos é  evidente tanto a  partir da análise 
contextual quanto da análise quantitativa; entre os gestores.    A segunda evidência 
diz respeito ao maior número de fatores indutores potenciais da inovação entre 
os ‘tecnólogos’ seguidos pelos ‘gestores’.  A análise quantitativa de signos  indica 
que dentre as 10 entrevistas classificadas como ‘gestor’  9  têm discursos pautados 
por temas internos às empresas.  O grupo de ‘tecnólogos’ segue um padrão similar, 
embora com um número expressivo de casos em que não há predomínio entre os 
dois tipos de fatores.  Já entre os ‘financista’, os casos ‘sem predomínio’ são os mais 
numerosos na análise quantitativa.  Vê-se que a soma dos casos sem predomínio 
com os exógenos superam (Tab. 15A)  ou equivalem (Tab.15B) os casos nos quais 
preponderam os indutores endógenos.  Resumidamente, a história da inovação 
das empresas está mais associada a fatores endógenos principalmente quando pre-
domina o estilo tecnólogo. Isso ocorre de forma menos evidente entre os gestores e 
não se aplica aos financistas.    

tABelA 15 A
PreDoMINÂNCIA Dos fAtores eNDóGeNos ou eXóGeNos Por tIPoLoGIA 
DoMINANte CoM bAse NA ANÁLIse quALItAtIvA 

tecnólogo Gestor Financista total

BAse: AnÁlise quAlitAtivA n = 30 n = 17 n = 9 n = 56

•	 FAtores exóGenos como PredominAntes 5 1 1 7

•	 FAtores endóGenos como PredominAntes 17 8 3 28

•	 sem PredomÍnio 8 8 5 21

(continuação)
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tABelA 15 B
PreDoMINÂNCIA Dos fAtores eNDóGeNos ou eXóGeNos Por tIPoLoGIA 
DoMINANte CoM bAse NA ANÁLIse quANtItAtIvA Dos sIGNos

Tecnólogo Gestor Financista total

BAse: quAntitAtivA de siGnos n = 25 n= 21 n = 10 n = 56

•	 FAtores exóGenos como PredominAntes 4 1 2 7

•	 FAtores endóGenos como PredominAntes 14 9 5 28

•	 sem PredomÍnio 7 11 3 21

Fonte Paedi: elaboração dos autores 

3.6. relações entre os 3 tipos dominantes e os 6 indutores da inovação 

Neste tópico apresentamos as relações entre os tipos dominantes  e os seis indutores 
potenciais da inovação. Pela simplicidade e clareza dos tipos dominantes (redu-
zidos a apenas 3 categorias, conforme tabela 13, acima) optamos por utilizá-los 
para testar sua relação com os seis tipos de indutores da inovação. 

 3.6.1. indutores exógenos: mercado e macroeconomia favoráveis

Começamos pelos três fatores exógenos (Tabela 16 abaixo).  As políticas públicas 
foram as mais mencionadas (50 dentre os 56 casos), seguidas pelas de ‘mudança 
macroeconômica’ (45 casos) e pelas ‘de mercado’ (35 casos).   Note-se entretanto 
que as ‘políticas públicas’ afetaram negativamente a inovação em quase a metade 
dos casos.  Na tabela 16 destacamos em vermelho quando o indutor teve efeito 
negativo e em azul os positivos.  Assim, pode-se ver que as características do ni-
cho de produção na qual  a empresa está inserida (i.e., o indutor 1, de mercado) 
é o mais mencionado (35 casos), seguido de perto pelo indutor 2 ‘de mudança 
macro-econômica’ (34 casos) e o de políticas públicas com 27 casos.   Deste 
resultado pode-se inferir que a ideia de que a inovação deriva de imposições do 
mercado é tão verdadeira quanto a que sustenta que as empresas inovadoras foram 
beneficiadas pelas políticas macroeconômicas implementadas nos últimos anos.  
Quanto às política públicas  a diferença entre o número de referências positivas e 
negativas (23) sugere que há ainda muito espaço para melhorias, ao menos para 
evitar que determinadas políticas não afetem negativamente a inovação.  Por fim, 
vale assinalar que as ‘políticas públicas’ foram percebidas de forma bem mais po-
sitiva pelos tecnólogos que pelos ‘gestores’ e, principalmente, pelos ‘economistas’.  
O número reduzido de casos e o material coletado não permitem  aprofundarmos 
mais sobre esse ponto. De todo modo,  pode-se supor que os ‘tecnólogos’ por sua 
formação ou cultura estão mais atentos às políticas governamentais de inovação 
que empresários mais próximos a outros ‘tipos’.
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tABelA 16
INDutores eXóGeNos Por tIPoLoGIA DoMINANte CoM bAse NA ANÁLIse 
quALItAtIvA 

Tecnólogo Gestor Financista total

BAse: AnÁlise quAlitAtivA n = 30 n = 17 n = 9 n = 56

FAtores exóGenos

1. de mercado = sim* 22 10 3 (35)

2. de mudança 
macroeconômica**

25 13 7 (45)

•	 Afetou positivamente 18 11 5 34

•	 Afetou negativamente 7 2 2 11

3. Políticas públicas*** 27 15 8 (50)

•	 Afetou positivamente 17 8 2 27

•	 Afetou negativamente 10 7 6 23

*      11 casos de ‘não’

**    11 casos  de ‘neutro’ 

***    6 casos de ‘neutro’

Fonte Paedi: elaboração dos autores

3.6.2 indutores endógenos

•	 Indutor 4: a forte correlação entre ‘mudanças administrativas’ e inova-
ção 

Dentre os três indutores endógenos as mudanças administrativas foram 
mencionadas em 54 das 56 entrevistas, sendo que na maioria das vezes serviram 
de estímulo à inovação (38 casos). Essa relação favorável é mais presente entre 
o grupo de ‘gestores’ – ver tabela 17. Entre os tecnólogos embora o número de 
casos de relação positiva seja maior (21) do que o dos gestores, encontramos 7 
casos (em 28, ou seja 25%) nos quais as mudanças administrativas causaram a re-
dução da inovação, seja como um efeito inesperado ou, mais comum, como uma 
mudança estratégica da firma.   As mudanças administrativas afetaram negativa-
mente as empresas de estilo ‘financista’. Nesse grupo, as análises das entrevistas 
indicam  que as mudanças administrativas das diretorias visavam justamente a 
adoção de estratégias voltadas a outras prioridades as quais demandavam jus-
tamente a redução dos investimentos em P&D  e a diminuição de riscos. Esses 
resultados sugerem que empresas com estilo gestor predominante souberam uti-
lizar as mudanças administrativas para incentivar a inovação. No extremo opos-
to, as mudanças administrativas foram também instrumentos para redução da 
inovação, particularmente entre os financistas. Essas formas de uso da mudança 
administrativa diferenciadas são compatíveis com os tipos lógicos.  Nesse sentido, 
expressam a consistência dos modelos. Mas, além disso,  pode-se concluir que a 
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mudança administrativa  tem sido um dos principais, senão o principal, recurso 
de alteração da tendência mais ou menos inovadora das empresas. Todos os casos 
pesquisados tiveram alterações administrativas.  

•	 Indutores 5 e 6:  Institucionalização e indicadores indiretos

Considerando que os fatores endógenos por ‘institucionalização de práticas’  
e os  ‘indiretos’  sempre funcionam como indutores positivos, eles são ainda mais 
relevantes que os de ‘mudança administrativa’ (Tabela 17) ou qualquer dos indu-
tores exógenos discutidos acima (Tabela 16).  Ambos os indutores (de ‘institucio-
nalização’ e ‘indiretos’) estiveram presentes, respectivamente em 46 e 41 empresas 
dentre as 56 pesquisadas.  Note-se que os dois indutores são proporcionalmente 
mais significativos entre os tecnólogos e gestores que entre os financistas. Entre esses 
últimos, a aceitação do risco foi analisada como positiva em somente uma dentre 
as 9 empresas, ao passo que nas empresas de estilo ‘tecnólogo’ a aceitação do risco 
foi classificada como positiva em  25 dentre as 30 empresas. Novamente aqui o 
grupo classificado como ‘gestor’ comporta-se de forma mais próxima ao dos tecnó-
logos que ao dos financistas – Tabela 17

tABelA 17
INDutores eNDóGeNos Por tIPoLoGIA DoMINANte CoM bAse NA ANÁLIse 
quANLItAtIvA. 

Tecnólogo Gestor Financista total

BAse: AnÁlise quAlitAtivA n = 30 n = 17 n = 9 n = 56

FAtores endóGenos

4. Por mudanças administrativas**** 28 17 9 (54)

•	 Afetou positivamente 21 14 3 38

•	 Afetou negativamente 7 3 6 16

5. Por institucionalização de práticas 28 13 5 (46)

•	 P&d 27 11 5 (43)

 � P&d > 3% do faturamento 14 2 2 (18)

•	 Associações 24 14 6 (44)

•	 treinamento 22 13 4 (39)

6. Por indicadores indiretos (proxis) 27 13 1 (41)

•	 risco = sim 25 10 1 (36)

•	 discurso pro-ativo = sim 27 13 4 (34)

•	 discurso coletivo = sim 20 11 2 (33)

•	 Ênfase em temas nacionais (neste caso a frequência 
proporcionalmente alta  é tomada como indicador negativo)

16 8 7 (25)

****  2 casos de  ‘neutro’

   Fonte Paedi: elaboração dos autores 



Histórias, estilos empresariais e trajetórias da Inovação 165

4. CoNCLusões

 Neste capítulo argumentamos que a inovação é um processo definido historica-
mente e que empresas vivem momentos de inovação crescente quando práticas 
motivadoras da inovação são institucionalizadas e passam a fazer parte do cotidia-
no e das estratégias de desenvolvimento da firma.  

Assim consideramos neste estudo que a inovação, do ponto de vista endó-
geno, depende da história da empresa e suas características de origem, dos estilos 
de gestão predominantes entre seus dirigentes assim como da capacidade destes 
dirigentes em institucionalizar práticas cumulativas de valorização da inovação.      

Um dos pressupostos subjacentes a esta argumentação é que embora a dire-
ção da empresa busque através das suas diretorias certo equilíbrio na distribuição 
de poderes, de fato o estilo de gestão das mesmas condiciona e redefine esta es-
trutura de poder e consequentemente as prioridades ao longo da sua história da 
empresa ou da inovação na empresa. 

Identificamos na análise das entrevistas respondidas por presidentes e ou 
diretores executivos, com mais de 12 anos na empresa, um conjunto de estilos 
empresariais definidos a partir da semelhança dos tipos ideais que denomina-
mos tecnólogos, gestores e financistas. Estes estilos foram associados as tendências 
crescentes ou decrescente da inovação relatadas pelos empresários quando fala-
vam da história da inovação na empresa.     

Entre os resultados encontrados vale ressaltar que entre as empresas cujos 
gestores apresentaram características de perfil tecnológico puro ou predominante 
foram verificadas histórias de inovação crescente assim como indicadores diretos 
e indiretos de institucionalização de práticas /valores incentivadores de inovação 
na maioria dos casos. Já nas empresas cujos dirigentes aproximavam-se mais das 
características do tipo ideal financista puro ou associado ao tipo gestor observou-
se maior incidência de relatos de inovação decrescente na história das mesmas.  

O exame dos relatos dos empresários, sobre os fatores que tiveram efeitos 
indutores ou inibidores da inovação, confirma o nosso pressuposto inicial que 
este processo não pode ser entendido de forma reducionista, ou seja, apenas partir 
de algumas condições externas á firma como abertura de mercados ou programas 
macroeconômicos, ou internos como investimento em P&D. É, de fato o con-
junto de diversos fatores, sejam eles internos ou externos à firma, que condicio-
nam processo de inovação nas mesmas.   

Os resultados evidenciam também a associação positiva entre número de 
indutores e empresas com histórias de inovação crescente. Ou seja, a maioria das 
empresas com inovação crescente apontou no mínimo 4 indutores predominan-
tes na sua história da inovação. 
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Em que pese à multiplicidade de fatores indutores da inovação, identifi-
camos a relevância dos fatores endógenos particularmente para empresas onde 
predominam o estilo tecnológico, seguida pelos gestores. A predominância dos 
fatores endógenos sobre os exógenos na explicação do processo de inovação na 
empresa ficou evidenciada tanto na análise contextual quanto na análise quanti-
tativa de signos.  Em relação aos fatores endógenos a mudança administrativa foi 
uma das principais estratégias avaliadas pelos empresários como incentivadoras 
da inovação. 

Examinando indutores endógenos específicos observamos que efeitos posi-
tivos/ incentivadores ou negativos/ inibidores da inovação dependeu do perfil do 
empresário.  Os empresários com perfil de gestor e tecnológico, na sua maioria, 
apontaram as mudanças administrativas como tendo efeito positivo na promoção 
da inovação. Inferimos aqui que empresário de perfil de gestor e tecnológico sou-
beram ou tiveram mais condições de orientar estratégias administrativas para pro-
mover a inovação. Já empresários caracterizados com o perfil financista avaliaram 
as mudanças administrativas como afetando negativamente a inovação.  Muitas 
vezes as mudanças administrativas destas empresas foram no sentido de redução 
de investimentos em P&D e diminuição de riscos. 

A maioria das empresas analisadas apontou também fatores que promo-
veram a inovação a institucionalização de práticas que tendem a incrementar a 
capacidade de inovação tais como investimento em P&D, e indicadores indiretos 
como propensão ao risco, discurso proativo. Aqui também proporcionalmente 
foram os empresários com perfil tecnológico e gestor que mais apontaram a im-
portância destes fatores na história de inovação das empresas.

Estes resultados não só confirmam a consistência dos indicadores e cons-
trutos como evidenciam relações entre as diversas dimensões, (externas, internas, 
de estilos de gestão) a serem consideradas tanto no fortalecimento de condições 
internas das firmas, como na formulação de programas e políticas públicas que 
promovam a inovação crescente.  
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 ANeXo 1: 

Metodologia para Analise semi-Contextual de signos ( Palavras)
Geovane Lopes

Esta nota tem o objetivo de apresentar os procedimentos metodológicos que 
foram utilizados para captar e quantificar os temas predominantes no discurso 
dos empresários entrevistados. Conforme explicitado neste capítulo, a contagem 
de palavras, aqui tratadas como signos representativos de estilos gerenciais dos 
empresários, teve a finalidade de complementar a análise qualitativa, de forma a 
dar mais consistências às interpretações das entrevistas.  

Utilizou-se o Software SAS para selecionar, categorizar e agrupar palavras 
nas 58 entrevistas de diretores de empresas inovadores da Paedi (Pesquisa sobre 
Atitudes Empresariais para Desenvolvimento e Inovação). A utilização do SAS 
com auxiliar de análise de discurso é um recurso novo é até o momento desco-
nhecemos outros procedimentos desta natureza. 

As estratégias adotadas para utilização do SAS com textos, neste estudo, 
podem ser sintetizadas em 3 etapas; a primeira etapa consistiu na preparação do 
texto, na segunda na identificação de classes e subclasses de palavras representan-
do temas relacionados ao tipos ideais  construídos, e na terceira etapa na aplicação 
do SAS para análises de cluster.

Num primeiro momento foi necessário padronizar todas as entrevistas eli-
minando acentos, pontos e símbolos que aparecessem nos arquivos, pois para 
software SAS®, a palavra com e sem acento, por exemplo, era considerada dife-
rente20. Este procedimento teve o intuito de minimizar os erros ortográficos que 
porventura surgissem, assim como padronizar todos os vocábulos.

Outra medida desta primeira etapa foi a substituição de palavras que não 
faziam sentido, se tomadas de forma isolada como por exemplo, “Obra”, mas se 
combinadas com outra palavra, por exemplo, “mão de obra” formava um termo 
que descrevia certas características do entrevistado classificadas no grupo “Tipo 
Gerencial”, que será abordado posteriormente. Neste caso, expressões como “Es-
tados Unidos”, “Fundos de ações”, “Reserva de Mercado”, “Plano Collor”, entre 
outras, somente foram consideradas dessa forma.

Por estar trabalhando com muitos arquivos, era de se esperar uma quantida-
de muito grande de palavras que não fizesse sentido nas análises. Com o objetivo 
de excluir esse “lixo”, foi elaborado um esquema que apagava de todos os arquivos 
as conjunções, preposições e outras palavras que foram encontradas nos dados.

Cabe ainda observar que os textos foram separados em 2 arquivos, um com 
as perguntas das entrevistas e outro somente com as respostas. O objetivo aqui era 
captar de forma separadas as partes das entrevistas do respondente e do entrevista-

20. Para alguns softwares o fato de uma palavra ter ou não acento, estar ou não em formato maiúsculo faz com que 
elas sejam consideradas diferentes.
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dor, entendendo que o foco do tratamento seria nos temas mais enfatizados pelo 
respondente. Esta separação possibilitaria identificar os temas enfatizados pelo 
entrevistador e aqueles que mesmo independentemente do estimulo da pergunta, 
tenha aparecido na fala do entrevistado.

A segunda etapa foi dedicada à construção de classes e subclasses de pa-
lavras que representassem um tema geral. Ou seja, mesmo após efetuar a etapa 
de exclusão de palavras sem muito interesse para a análise e selecionar aquelas 
que seriam utilizadas como signos,  sentimos necessidade de agrupar as palavras 
que tinham sentido similar e poderiam ser tratadas como um mesmo signo. Esse 
procedimento tornaria a análise mais factível, dado que utilizar todas as palavras 
e suas variações, não só representaria um gasto de tempo desnecessário como 
dificultaria a análise.  

Assim, nesta segunda etapa optou-se por criar grupos e subgrupos de pala-
vras com base em um critério que facilitasse a compreensão e análise dos textos. 
Exemplos desse tipo de classificação, foi considerar as palavras “África”, “Argen-
tina”, “China”, “Colômbia”, “Itália”, “Japão”, entre outras como pertencentes ao 
grupo “Ambiente Internacional”. Esta classificação prosseguiu em etapas sub-
sequentes em que entre algumas destas palavras, foi criado, por exemplo, um 
subgrupo de palavras denominado “América do Sul” ou “América Latina” que 
abrange as palavras “Argentina” e “Colômbia”. 

Para identificar o grupo de temas utilizados com mais frequência pelos três 
tipo ideais de gerências construídos para análise do discurso ( tecnólogo, gestor, 
financista)  foram consideradas as raízes das palavras e suas variações. Por exemplo, 
o “Tipo Tecnólogo”, que é um dos tipos empresariais dos entrevistados, foram con-
sideradas a palavra “Tecnologia” e suas variações como no quadro a seguir:

Palavra

tecnicA

tecnicAmente

tecnicAs

tecnico

tecnicos

tecnicos

tecnoloGiA

tecnoloGiAs 

tecnoloGicA

tecnoloGicAmente

tecnoloGicAs

tecnoloGico

tecnoloGicos
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É interessante notar que a categoria mencionada anteriormente também 
possui palavras não ligadas ao radical “Tecnologia”, como por exemplo, o vocábu-
lo “Científicos” e suas derivações, Eletrônico, entre outros. Por exemplo:

Palavra

cientiFicA

cientiFicAs

cientiFico

eletronicA

eletronicAmente

eletronico

eletronicos

Na terceira etapa, depois de finalizados os estudos da criação de grupos e 
subgrupos de vocábulos, foram selecionados alguns destes grupos para um exame 
mais profundo baseado na análise de agrupamentos ou análise de Cluster. A va-
riável que foi utilizada na Análise de Cluster (AC) foi a proporção de ocorrências 
da palavra em relação ao total de ocorrências para uma determinada classificação. 
Por exemplo, temos as classificações dos empresários em termos de sua preocu-
pação predominante com tecnologia, mercado e finanças. Considera-se como o 
denominador da proporção a soma destas três categorias. Para calcular a propor-
ção, obtém-se o número total de ocorrências, para cada entrevista (empresa), das 
palavras relacionadas ao tipo gerencial e divide-se pela soma de todas as palavras 
relacionadas a esses três tipos. O mesmo trabalho foi feito com diversos grupos 
tais como: discursos no presente, passado, futuro, entre outros. A tabela a seguir 
mostra os cálculos realizados.

empresa Grupo numerador denominador Percentual

totAl tiPo mercAdo & FinAnçA 9567 16311 0,586536693

totAl tiPo GerenciAl 3291 16311 0,20176568

totAl tiPo tecnóloGo 3453 16311 0,211697627

Note que se forem somados todos os numeradores,  chega-se no denomina-
dor. Assim, o percentual do grupo “Tipo Gerencial” deve ser calculado dividindo-
-se 3291 por 16311. Desta forma, chega-se ao resultado de 0,2017 ou 20,17%.

A técnica de análise de agrupamentos ou Cluster constitui uma ferramenta 
indispensável no processo de partição dos dados em grupos. Esta técnica tem 
como objetivo dividir elementos da amostra, ou população, em grupos de forma 
que os elementos pertencentes a um mesmo grupo sejam similares entre si com 
respeito às variáveis (características) que neles foram medidas, e os elementos em 
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grupos diferentes sejam heterogêneos com relação a estas mesmas características. 
O método hierárquico aglomerativo foi utilizado na análise dos dados para tentar 
indicar uma quantidade de agrupamentos que melhor se adequasse aos dados. 
Nele, cada elemento inicia-se representando um grupo, e a cada passo, um grupo 
ou elemento é ligado a outro de acordo com sua similaridade, até o último passo, 
onde é formado um grupo único com todos os elementos. 

Existe uma variedade de métodos aglomerativo, que são caracterizados de 
acordo com o critério utilizado para definir as distâncias entre grupos como o 
método do vizinho mais próximo, vizinho mais distante, centróide, mas para 
este trabalho foi utilizada a distância média que é muito citada na literatura de 
Clusters. Para mais detalhes sobre a análise de Cluster veja [MINGOTI, 2007].

Outra análise posterior à (AC) foi elaborada. Foi criado o grupo de todas 
as empresas e em algumas categorias foi efetuada uma nova AC. As empresas 
que permaneciam no mesmo grupo do grupo TOTAL (grupo que considerava 
a média de todas as empresas) tinham a carga zero (carga de controle). Como 
eram apenas três grupos, existiam então três alternativas para as empresas: ou elas 
estavam no grupo do TOTAL ou estavam no grupo cuja proporção era inferior a 
do grupo TOTAL ou estariam no grupo de proporção maior. Observe na tabela 
a seguir.

CLUSTER prop_clus empresa grupo qtde den prop carga

1 0,619621737 totAl tiPo mercAdo & FinAnçA 9567 16311 0,586536693 0

2 0,514761784 A tiPo mercAdo & FinAnçA 258 469 0,55010661 -1

3 0,731132309 B tiPo mercAdo & FinAnçA 291 403 0,722084367 1

Observa-se que a categoria TOTAL, que engloba todas as empresas, pos-
sui carga igual a zero, pois é a referência. A empresa “A” obteve uma proporção 
menor que a categoria TOTAL e pertence a outro Cluster, assim, a sua carga foi 
classificada como negativa e a firma “B”, com uma proporção maior, pertencente 
a outro Cluster, obteve carga positiva.

Este procedimento nos permite visualizar a posição de cada entrevistado em 
termos do estilo/ trajetória de gerenciamento em relação á média do grupo de 
entrevistados.
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ANeXo 1 – 

MoDeLo De sÍNtese De ANÁLIse DAs eNtrevIstAs

4 OBJETIVOS: 

● Identificação de estilos empresariais

● Ciclos de inovação do típicos do mercado 

●Dimensão temporal de planejamento da empresa e seus vínculos 
com estilos empresariais  

●Reestruturação endógenas e exógenas (Discurso temporal) e seus 
vínculos com aumento ou retração da inovação.

Nome da empresa e do entrevistado:

Texto 1: Traços de formação do entrevistado

Texto 2: História da Empresa desde a data mais antiga citada.  
Destaque para a origem da empresa e para identificar as 
características dos três estilos empresariais.  Descrever e 
hierarquizar o quanto a fala do entrevistado tem de cada um dos 
estilos: tecnólogo, financista, gestor. 

Texto 3: Tempos e datas valorizados: presente, passado e futuro. 
Destacar momentos de rupturas de qualquer natureza. 

Texto 4: Exportação: observar o quanto os entrevistados vinculam 
exportação e inovação.

Texto 5: Risco: atenção a todas as  informações ou opiniões que 
indiquem aversão ou aceitação de riscos.

Texto 6: Grau de Institucionalização formalização e solidez de P&D

Texto 7: Conclusões com ênfase nos estilos empresariais presentes 
na criação da empresa e suas  eventuais mudanças ao longo 
dos anos, seus vínculos com fatores endógenos ou exógenos 
das empresas. Destaque aos momentos de rupturas. Identificar a 
história da inovação na empresa, seus momentos de expansão e 
ruptura bem como a sua tendência ao longo dos últimos 15 ou 20 
anos  em direção à expansão ou retração da inovação.
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cAPÍtulo 6

eMPresAs brAsILeIrAs e suAs AtItuDes freNte à 
INovAÇÃo

osvaldo lópez-ruiz1

zil miranda 2

INtroDuÇÃo

A inovação é um tema cada vez mais presente na agenda dos países. Associada ao 
crescimento econômico e ao desenvolvimento social, a inovação torna-se objeto de 
atenção dos Governos de todas as matizes, que buscam vencer os desafios impos-
tos pela concorrência internacional formulando políticas que têm na inovação o 
eixo das novas estratégias adotadas. Países como Finlândia, Canadá, Reino Unido 
e mesmo o Japão - este último já reconhecido pelo forte aparato tecnológico e alto 
grau de competitividade econômica- vêm reformulando suas estratégias políticas 
tendo como foco a melhora da capacidade inovativa de suas empresas. Criação de 
novas instituições, de novos espaços de articulação e coordenação, de novos mar-
cos regulatórios e mudanças legislativas são algumas das apostas que estes países 
têm feito para melhorar seu desempenho no mercado internacional. Nesta chave, 
ganha relevo a discussão acerca do conceito de inovação, do que está por trás desse 
termo cada dia mais comum no universo de empresas, da academia, da mídia e do 
poder público. As políticas de inovação, ou de competitividade, como preferem 
alguns países da Organização para o Comércio e Desenvolvimento Econômico – 
OCDE (Além, 2000), muitas vezes centram seu foco no apoio à realização de um 
tipo específico de inovação, aquela associada à produção de conhecimento novo 
e inovador. Mas, o que pensam a respeito disso as empresas? Qual o significado 
que este termo assume na prática empresarial? O que os dirigentes das empresas 
brasileiras entendem por inovação? A leitura que estes fazem está em sintonia 
com o que diz a bibliografia e as principais agências de mensuração? E quanto 
às mudanças tecnológicas perseguidas por essas empresas, se aproximam mais 
da imitação de produtos existentes, da promoção de adaptações criativas ou da 
realização de mudanças substanciais nos produtos/serviços? As pequenas e médias 

1. Pesquisador do ceBrAP
2. Pesquisadora do ceBrAP
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empresas, como se comportam neste contexto?

Estas foram as perguntas básicas que orientaram a elaboração deste capítulo. 
A proposta geral é, portanto, analisar como os dirigentes empresariais entrevis-
tados pela Paedi (Pesquisa sobre Atitudes Empresarias para Desenvolvimento e 
Inovação) concebem a inovação, de modo a propor uma classificação das empre-
sas segundo as atitudes diante da inovação de suas lideranças, e o tipo e o grau de 
mudança introduzida nos seus produtos e processos. Em outras palavras, o obje-
tivo é analisar, de um lado, como os dirigentes empresariais definem inovação, 
particularmente, qual sentido atribuem ao termo e, de outro, que tipo de atitude 
predomina entre as lideranças empresariais brasileiras para enfrentar as exigências 
colocadas hoje pelo mercado, se mais ou menos pró-inovativa, chamando-se a 
atenção, sempre que possível, à conduta prevalecente entre as pequenas e médias 
empresas, que têm grande peso no mercado brasileiro, mas em geral são menos 
destacadas nos estudos sobre inovação. 

Para nosso estudo, a primeira fase consistiu em “mapear” os diversos usos e 
aplicações da noção de “inovação” entre os entrevistados. A partir dessas dimen-
sões foram estabelecidas as noções de inovação a serem exploradas e que iriam ser-
vir de estrutura de codificação para as 106 entrevistas que conformaram a amostra 
da Paedi. É importante frisar, portanto, que o material concreto em que nos 
baseamos para caracterizar a inovação, tal como será apresentada na seção a seguir, 
foram os trechos das entrevistas em que os dirigentes tratam mais diretamente da 
importância da inovação para sua empresa e das principais experiências inovativas 
que as mesmas acumularam de meados dos anos 1990 em diante. Vale realçar que 
os entrevistados não foram perguntados diretamente sobre o que eles entendem 
por inovação, no entanto, eles foram estimulados a comentar a respeito de como 
o tema penetra a atividade da empresa3, o que permitiu perceber que a palavra 
“inovação” é usada com uma pluralidade de sentidos, inclusive por uma mesma 
pessoa e dentro de uma mesma empresa. 

O segundo passo se caracteriza pela mudança no eixo da análise do que os 
dirigentes empresariais entrevistados entendem por inovação para a atitude deles e 
das empresas que eles dirigem diante a inovação, tema desenvolvido na seção 2. O 
trabalho aqui consistiu em classificar as empresas segundo o comportamento que 
tendem a assumir no mercado, buscando distinguir as firmas entre aquelas cuja 
atitude é mais voltada a promoção de mudanças em suas atividades produtivas – e 
de que tipo – e aquelas em que o perfil predominante é mais “passivo”, isto é, 
menos orientado à realização de inovações.   

Na seção 3, comentamos alguns dos primeiros resultados que a classificação 

3 é importante salientar que o roteiro definido para as entrevistas evitou abordar a questão da inovação em forma 
direta como estratégia para tentar conhecer melhor a atitude dos empresários sobre o desenvolvimento e a inovação.
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anterior sugere e que nos permitem construir hipóteses para futuras análises.

Antes de passarmos à próxima seção, vale chamar a atenção para o tipo de 
dados que a Paedi nos oferece. Como é mais tradicional, as pesquisas que inves-
tigam inovação possuem uma estrutura rígida, orientada por um questionário 
fechado e quase sem margem de liberdade para as empresas se posicionarem para 
além do previsto. A Paedi procurou justamente cobrir essa lacuna e dar mais voz 
às empresas, maior visibilidade às suas singularidades, ao que pensam e fazem os 
seus dirigentes para manterem as respectivas companhias ativas no mercado. Essa 
iniciativa é digna de nota, pois significa uma busca por aproximar nossa lente do 
universo empresarial e captar com mais acuidade a dinâmica desse setor, a fim 
de conhecer melhor as condutas e os meios de competição que uma parte da 
indústria brasileira tem adotado para enfrentar os riscos, incertezas e concorrência 
no mercado. 

1. A NoÇÃo De INovAÇÃo

A inovação, quando vista a partir da prática empresarial concreta, adquire uma 
pluralidade de significados e conotações que se distancia do conceito tradicio-
nalmente adotado no debate acadêmico. Em linhas gerais, associa-se inovação às 
mudanças tecnológicas na fronteira do conhecimento, que por seu turno, estão 
ligadas aos produtos e processos novos lançados no mercado. Tais inovações são 
mais recorrentes nos países avançados da Europa, América do Norte ou Ásia 
(Kim, 2005). 

Esta leitura da inovação está baseada nos estudos anteriores. Até 1980, as 
pesquisas sobre inovação eram fundamentalmente baseadas em estudos de caso 
ou nos indicadores sobre investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), 
publicações científicas, patentes e formação de engenheiros e cientistas. Isso por-
que entendia-se o processo de inovação como profundamente dependente do 
progresso técnico-científico, ou seja, onde a pesquisa básica seria a precursora da 
inovação – o chamado modelo linear – como representado a seguir4:

Pesquisa básica → Pesquisa aplicada → Desenvolvimento → Produção e operação

A partir dos anos 1980 esse modelo começou a perder força em virtude da 
recuperação das teses de Schumpeter e, por consequência, do desenvolvimento 
de uma nova teoria da inovação com uma abordagem mais ampla do processo 
inovativo. Nesta chave, conforme propõe Schumpeter, distingue-se o que é 
inovação e o que é invenção. Invenção é a primeira ideia para um produto ou 

4 este esquema foi apresentada em um relatório por vannevar Bush, diretor do office of scientific research and 
development (osdr), atendendo ao pedido do então presidente norte-americano Franklin d. roosevelt, interessado 
em saber qual o papel que a ciência teria nos tempos de paz. o relatório, embora apresentado após a morte do 
presidente, foi tomado como alicerce da política científica dos estados unidos depois da ii Guerra (stokes, 2005).
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processo, ao passo que a inovação tem a ver com a comercialização dos produtos/
processos novos. Ou, dito de outro modo, invenção é um novo produto/processo, 
enquanto inovação é um novo valor (Szmytkowsky, 2005). Para transformar 
invenção em inovação, as empresas geralmente precisam se apoiar em diferentes 
tipos de conhecimento, capacidades e recursos, como por exemplo, conhecer bem 
o mercado, conseguir um bom sistema de distribuição dos bens, ter mão de obra 
qualificada etc. 

Esta diferenciação estabelece um distanciamento em relação ao modelo linear 
em dois pontos: primeiro, porque introduz a variável demanda, afirmando que a 
invenção precisa ser testada no mercado para se tornar uma inovação; segundo, 
ao considerar possível uma firma inovar mesmo sem ter feito um grande esforço 
criativo, como ocorre quando é comprada uma nova tecnologia (que permite 
inovação de processo, por exemplo), o que invalida a visão de que a empresa para 
inovar, obrigatoriamente, tem que fazer pesquisas. Neste sentido, essa perspectiva 
dá um dinamismo distinto ao fenômeno inovativo e coloca a necessidade de dar-
mos atenção a outros outputs possíveis que não a inovação enquanto produto/
processo totalmente novo, como é o caso da inovação enquanto difusão. 

Vale apontar que essa leitura que vê pesquisa e inovação como sendo lados da 
mesma moeda é também rejeitada no relatório da Comissão Européia – Scenarios 
for the future of European research and innovation policy (2004). É afirmado que 
uma das mais graves consequências de equiparar estes dois conceitos é justamente 
concluir que o conhecimento novo é crucial para desencadear processos ino-
vativos. Segundo o documento, essa tese não se sustenta no mundo real que é 
cercado de pequenas e médias empresas, em muitos países altamente inovadoras, 
mas que não são equipadas com laboratórios ou estruturas próprias de pesquisa 
e nem se quer sabem identificar e usar os conhecimentos mais avançados para 
atender seus objetivos. Logo, conclui-se que inovar passa mais por conseguir uma 
combinação inteligente para tecnologias/conhecimentos existentes do que pela 
criação de algo inédito. Todavia, alerta-se, isso de modo algum significa dizer 
que a pesquisa é algo irrelevante ou desconectado dos processos de inovação. 
Mas sim, que o papel do novo conhecimento para a inovação vem sendo, de 
modo geral, superestimado e que as condições para produzir conhecimento são 
diferentes daquelas necessárias para  promover a inovação. Neste caso, se impõe 
a necessidade de que sejam separadas as políticas voltadas à pesquisa daquelas 
focadas em inovação. A pesquisa, mais próxima da invenção, trata da produção 
de conhecimento novo, que está menos comprometido com sua aplicabilidade 
imediata. Já a inovação, como referido anteriormente, é totalmente interessada 
na aplicabilidade do conhecimento, seja ele novo ou não. Deriva daí que os policy 
makers em ambos os domínios trabalham sob regimes diferentes, com objetivos e 
instrumentos próprios: as políticas de inovação tratam de pensar ações que visem 
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estimular a aplicação bem sucedida do conhecimento, ao passo que as políticas 
de pesquisa, geralmente, procuram dar condições para a realização de pesquisa 
básica. Esta distinção é de profunda relevância para pensarmos a criação de um 
ambiente mais favorável à inovação nos países emergentes, sobretudo, qual o 
papel o governo deve assumir nesse contexto.

A China é um caso bastante interessante de ser analisado sob tais aspectos, 
sobretudo, em virtude das admiráveis taxas de crescimento que vem mantendo 
nos últimos tempos (aproximadamente 9% ao ano) e pelo forte debate que suscita 
em torno da apropriação de conhecimentos/tecnologias externos (muitas vezes, 
sem respeitar direitos de propriedade intelectual), que fazem desta potência um 
enorme desafio ao conjunto global da economia. Um artigo recente, “Inovação: 
todo o errado”, escrito por Arthur Kroeber (2007) por ocasião da segunda con-
ferência internacional do Conselho Empresarial Brasil-China5, ajuda-nos nesta 
reflexão. Igualmente crítico da associação entre tecnologia e inovação, Kroeber 
diz que este é um fetiche que domina os líderes chineses, os quais defendem a 
adoção de uma estratégia científica e tecnológica para fazer a China deslanchar no 
desenvolvimento de tecnologias e inovações próprias e, deste modo, sair da con-
dição que ocupa hoje, de economia tecnologicamente dependente, para torna-se 
uma nação rica e poderosa. O autor não polpa palavras para contestar essa visão. 
Aponta que “[a] ideia errada mais básica é a de que a única coisa que importa 
é a produção de tecnologia. Essa inclinação ao lado da produção é uma velha 
constante de planejadores e dirigentes estatais, tanto mandarins do Ministério 
da Indústria e Comércio do Japão e da Comissão Nacional de Desenvolvimento 
e Reforma da China, como vendedores de nacionalismo tecnológico, como o 
Sr. Prestowitz6” (p. 11). Contrariando estes argumentos, Kroeber alerta que as 
razões do espetacular sucesso chinês se deve não à inovação tecnológica, mas sim 
aos rápidos processos de difusão da inovação, isto porque existe uma forte ten-
dência para que a maior parte dos excedentes advindos de novas tecnologias seja 
apropriado não por seus inventores, mas por aqueles que aprendem a explorá-
-las de forma mais efetiva, algo que as empresas chinesas vêm continuamente 
esforçando-se para fazer. Assim, a China pode ser pensada como “um país que 
sistematicamente adota e aperfeiçoa tecnologia importada; e explora sua econo-
mia de escala única para proferir lucro em operações que, em qualquer outro 
lugar, simplesmente não encontrariam eficiência em custo. Esse tipo de inovação 
não coleciona manchetes e não ganhará nenhum prêmio Nobel,” dispara o autor, 
“mas gera enorme crescimento na produção e no nível de emprego” (p.13). Para 

5. o tema escolhido para o encontro de 2007 foi ”desafios emergentes – a ascensão econômica de china e Índia e 
seus impactos para o Brasil”.
6. refere-se a clyde Prestowitz, antiga autoridade norte-americana no governo reagen, que naquela época apontava 
o provável empobrecimento do euA perante a então crescente economia japonesa, e que novamente faz afirmações 
deste tipo tomando como referência a china).
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estimular tais processos, os programas políticos tradicionais de subsídios pouco 
têm a contribuir, mais essencial, parece ser o suporte financeiro, na forma de 
mercado de capitais eficientes.

Estes trabalhos, portanto, estabelecem um diálogo aberto com posições 
defendidas por organismos internacionais, como a OCDE. Nas publicações desta 
última, é explícito o enfoque nas políticas produtoras de conhecimento (tradi-
cionalmente, as políticas de incentivo à P&D), como alavanca principal para 
elevar as taxas de inovação dos países (OCDE, 2005). De outro lado, os estudos 
aqui citados vêm chamar a atenção para o fato de que tais ações são importantes 
e necessárias para qualquer nação construir uma estrutura robusta de geração de 
conhecimento, mas para pensar e cultivar a inovação outras variáveis devem ser 
consideradas, porque a inovação não depende exclusivamente de conhecimento 
novo. Ela depende em larga medida da criatividade, das oportunidades que as 
empresas são capazes de visualizar e explorar para garantir maior rentabilidade 
para suas marcas. Por isso, a criação de um ambiente favorável à inovação não 
deve ser pautada majoritariamente pela promoção da pesquisa básica, mas incluir 
alternativas que passem, por exemplo, pela oferta de recursos às empresas para 
explorarem suas ideias, como pode ser a constituição de um sistema eficiente 
de venture capital e a colocação em prática de leis que efetivamente facilitem a 
transferência do conhecimento produzido na academia e centros de pesquisa para 
as empresas, de modo a estimular os processos de difusão do conhecimento e 
inovação, onde os EUA constituem caso exemplar (European Comission, 2005).

Conforme apresentaremos a seguir, no Brasil, a Paedi contribui para este 
debate sob muitos aspectos, sendo que dois deles merecem destaque aqui. O pri-
meiro é a variedade de sentidos que o termo inovação assume. O segundo, que ao 
contrário do anterior mostra certa unidade dos discursos, é o predomínio de uma 
perspectiva mais orientada à introdução de melhorias nos produtos e serviços e 
menos à geração de conhecimento novo.

1.1 Noções de inovação do empresariado brasileiro que mais inova

O que a Paedi nos mostra é como cada empresário que está no comando de 
alguma das empresas que inovam no país interpreta o conceito “inovação” e o 
adapta à estratégia que define para a sua própria empresa. Dito em outros ter-
mos, o que essa pesquisa de tipo qualitativa permitiu verificar é que não há um 
conceito unívoco, “correto” ou definitivo de inovação entre as lideranças empre-
sariais das firmas que têm se mostrado como as mais inovadoras no país. O que é 
“inovar” para eles é definido, necessariamente, a partir do setor no qual a empresa 
está inserida, levando em consideração tanto as particularidades da sua empresa 
(tamanho, localização etc.) quanto as particularidades do mercado no qual atua. 
Neste sentido, o que eles expressam é uma “definição prática de inovação”, uma 
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definição da inovação a partir  da experiência concreta no comando da empresa.

Assim, falando sobre a necessidade de adaptar o que é entendido por inova-
ção para cada setor e/ou tamanho de empresa, um empresário cuja firma desen-
volve sistemas de portas para ônibus diz: 

“...’inovação’ recebe em nosso país várias caras e a discussão do 
conceito de inovação é também ampla, dá para trabalhar muito 
sobre isso. Numa empresa de pequeno e médio porte, a inovação 
tem que ser tratada de forma mais objetiva. É aquilo que ninguém 
nunca havia feito pelo menos daquela forma, e não necessariamente 
um invento ou novo conceito. Isso é o fator preponderante para o nosso 
negócio. [...] Nós temos hoje, vamos supor, 40% da receita res-
pondida por produtos classificados como inovadores. Se nós não 
tivermos novos produtos inovadores, uma sequência [deles,] é cla-
ro que, fazendo uma conta matemática, essa parte do faturamento 
vai se perder no próximo, no segundo ou no terceiro ano. Então, 
é fundamental [a inovação], só que sempre ressalvo: dentro desse 
conceito mais prático de inovação — grifos nossos.   

A dúvida em torno do que é inovação aparece em uma quantidade expressiva 
de relatos. Na sequência, são citados o de uma empresa do segmento de fármacos, 
uma fabricante de máquinas e uma empresa do setor de eletrodomésticos:

Primeiro precisa definir o que é inovação, porque cada um inter-
preta inovação de uma forma diferente. Eu interpreto inovação da 
seguinte forma: qualquer coisa que você não tenha na sua empresa e 
que você seja obrigado a desenvolver tecnologia pra chegar lá. Isso é 
inovação. Pode ser que já tenha no mercado, mas para sua empresa 
é inovação.

***

Mas a área de inovação do jeito que nós estamos estruturados que 
eu tenho dificuldades de saber o que é inovação e o que não é 
inovação. Tudo que nós fazemos, para o nosso conceito é inova-
ção. Quando nós fazemos a melhoria da máquina, quando ela está 
igual a uma européia, é inovação para nós. Mas não é o conceito de 
inovação de pesquisa, daquela pesquisa inovadora, mas eu queria 
entender um pouquinho melhor isso. (...) não era uma cópia das 
máquinas, era a busca dos processos que elas utilizavam, dos equi-
pamentos que elas utilizavam, aí eu trazia para cá a ideia e usava 
tudo que era nacional.

***
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Na inovação vou dar o exemplo seguinte. Faz 20 anos que eu vou 
em feiras de informática, de eletroeletrônica, e toda vez que você 
pergunta para alguém que foi na feira “E aí, como é que estava a 
feira? Tinha alguma novidade?”,  normalmente a pessoa fala: “Não 
vi nada de novo”. Então faz 20 anos que a gente não tem novidade 
numa feira, então, é uma questão de conceito. O sujeito vai numa 
feira de tecnologia todo ano, “não, não tinha nenhuma novidade”. 
Então faz 20 anos que não tem inovação na área de informática, 
eletroeletrônica.

O que foi possível constatar nas entrevistas é que, justamente, conforme 
essa busca de “um conceito mais prático de inovação”, de uma noção que melhor 
se adapte à realidade de cada empresa em particular, em muitos dos casos o que 
se entende por “inovação” tem a ver diretamente com os motivos pelos quais se 
tem inovado. Nesse sentido, a variedades de respostas indicando motivos dife-
rentes resultou ser maior do que o esperado. Embora a Paedi não tenha feito as 
perguntas “por que a sua empresa inova?” ou “qual o objetivo que a sua empresa 
visa ao inovar?” — da mesma forma em que, como já foi salientado acima, não 
foi perguntado diretamente: “o que o senhor entende por inovação?”—, depois 
de transcritas a entrevistas das 106 empresas que participaram da pesquisa, foi 
possível organizar as falas que dizem respeito à inovação a partir de perguntas 
como essas. O resultado foi uma grande variedade de “respostas” que foram classi-
ficadas em grandes grupos juntando as falas de empresários que dizem ter motivos 
semelhantes para inovar. Vale a pena destacar, contudo, que a relação não é um a 
um, isto é, uma empresa um motivo. Geralmente são vários os motivos expressos 
por um mesmo empresário e dependem do produto, processo ou serviço realizado 
pela sua firma.

Em outros casos, chamou a atenção como a inovação é entendida como 
uma “atividade de parceria” e isto, principalmente, pelas próprias empresas for-
necedoras de materiais ou insumos para outras empresas. A complexidade dos 
processos de produção e, sobretudo, a velocidade da introdução de mudanças 
imposta pela dinâmica concorrencial, teriam contribuído para estabelecer uma 
espécie de “senso comum” que indica que inovação é uma atividade que se desen-
volve de forma coletiva entre as firmas e seus fornecedores. O que parece indicar é 
que ganha aceitação a noção de que só pode se manter à frente da concorrência 
quem está inovando de forma sistemática, mas que, para isso acontecer, é impres-
cindível poder contar com fornecedores que tenham a capacidade de informar 
e oferecer os insumos mais inovadores que estejam no mercado. Neste aspecto, 
merece destaque o fato de que a relação com os fornecedores se torna menos uma 
relação que “começa e acaba” com  compra e a venda de cada insumo e passa a ser 
um tipo particular e altamente valorizado de parceria na qual cabe ao fornecedor 
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um papel ativo, próximo ao de um consultor. Seu dever passa a ser o de informar 
sobre as alternativas e as últimas novidades disponíveis no mercado, para permitir 
que seu cliente possa diferenciar seu produto, aumentar a sua qualidade e/ou 
diminuir custos para poder oferecer preços mais competitivos.

Em alguns casos, a importância atribuída aos fornecedores pode ser lida sob 
outro prisma. As empresas “transferem” a inovação para terceiros porque julgam 
todo o seu processo produtivo como não sendo inovador. Está presente aqui a 
visão de que inovação é tecnológica, implica algum tipo de pesquisa científica e 
tem como resultado algo realmente novo para o mercado. Sendo assim, mudanças 
incrementais ou de design, como indicam realizar essas empresas, não são consi-
deradas inovação.  

Numa outra vertente, parece haver uma grande maioria dos empresários 
entrevistados que entende a inovação como um tipo de resposta às necessidades 
do mercado. De forma semelhante ao que descrevíamos que acontece na relação 
empresa-fornecedores, a inovação é vista pela maioria dos empresários que mais 
inovam no país como a forma de atender à demanda dos consumidores. Por essa 
razão, se manter no mercado hoje significa ter a capacidade de detectar cedo essa 
demanda e poder oferecer a melhor resposta, e isso é entendido como “inovar” 
pelas lideranças de boa parte dessas empresas que fizeram parte da nossa amostra.   

Vejamos cada um destes “casos” separadamente.

1.1.1 diferenciação de produtos

Há um bom número de empresários que define “inovação” a partir da estratégia 
seguida pelas suas empresas para diferenciar produtos. Os motivos pelos quais se 
adota essa estratégia são diversos e, novamente, tem a ver com as características 
da empresa e do mercado no qual ela está inserida. Inova-se visando diferenciar o 
que se produz como uma estratégia diante de grandes concorrentes ou como uma 
forma de atingir outros setores do mercado através da diversificação de marcas 
ou da ampliação da base de produtos oferecidos no mercado. Inova-se também, 
na tentativa de defender o “território” conquistado, isto é, como uma estratégia 
de defesa que pode levar da busca por novos nichos de mercado à concepção de 
que, inovando, cria-se uma “barreira” contra o importado ou pode se dificultar a 
velocidade da cópia por parte dos concorrentes locais.    

Um engenheiro e dono fundador de uma empresa do setor eletroeletrônico, 
especializada no desenvolvimento de sistemas de automação, lembrando os pri-
meiros anos da empresa no mercado, afirma:

—A principal busca [com a inovação] era a diferenciação. Era a 
diferenciação da concorrência. Por quê? Porque nós estávamos en-
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trando num mercado que já existia e nós  não tínhamos nada...

— Era o mercado ou era a sua paixão tecnológica [como engenhei-
ro o que levava a inovar]?

— Não, era o mercado. E, para dizer a verdade, não foi uma esco-
lha. Foi o acaso. Você quando fica procurando encontra. Nós pre-
cisávamos sobreviver. Então, qualquer mercado que se apresentas-
se, que a gente tivesse capacidade de gerar soluções, a gente faria.

Também, como forma de diferenciação diante de grandes concorrentes, o 
empresário de uma empresa de alimentos dedicada à produção de doces e biscoi-
tos relaciona “inovação” à diferenciação de produtos dizendo:

Diferenciação de produtos é o caminho que a gente busca para 
conseguir colocar um produto sem bater com os concorrentes. 
[No entanto,] nem sempre isso é possível, às vezes você está ino-
vando coisas que não existem por aí, são similares, mas a ideia seria 
justamente buscar produtos que não batam direto com os grandes 
concorrentes.

Antes desta afirmação, o entrevistado tinha se alongado comentando de que 
forma empresas pequenas ou médias, como a sua, tiveram que reagir à abertura 
econômica e ao ingresso no mercado nacional das empresas transnacionais:

A grande mudança que aconteceu nos anos 1990, quando o mer-
cado começou a abertura, as fusões, aquisições, [e teve] as multi-
nacionais entrando [foi que] virou um jogo de gente grande e as 
pequenas, as médias empresas que eventualmente tiveram algum 
sucesso foram aquelas que buscaram seus nichos, encontraram 
seus espaços aí entre as grandes, as multinacionais. [...] Competir 
com a Nestlé, a Garoto, a Kraft não faz o menor sentido para uma 
empresa como [a nossa], pequena, tentar enfrentar. Mas a ideia 
é buscar justamente nichos onde essas grandes empresas não estão 
totalmente focadas, elas vão numa forma mais genérica. Então, são 
esses espaços que as empresas têm que, de certa forma, desenvol-
ver. Acho que é por aí o caminho — grifos nossos.

Dessa forma, a respeito do que entende por “inovação” o mesmo entrevis-
tado salientava:

Bom, primeiro [a inovação] tem que estar dentro do foco estraté-
gico da empresa, você tem que inovar, mas dentro desse conceito que 
a gente está criando [de inovação]. Buscando mercado diferenciado, 
não um mercado popular. Tem toda uma estratégia para onde a 
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gente quer ir. Se a gente quer ir para esse lado, o do posiciona-
mento de produtos com maior valor agregado, tem que ver quem 
é o público alvo, como é que a gente vai atender esse público alvo. 
Então, vamos desenvolver e inovar em produtos que atinjam esse 
público. A empresa tenta direcionar a partir desse momento, por 
que não adianta sair inovando produtos para diversos públicos de 
diversas maneiras sem ter um foco, uma direção, um posiciona-
mento... [Nesse sentido] a questão do preço é uma coisa relativa. 
Preço vai depender do que você coloca no mercado, se é um pro-
duto que a concorrência não tem, o preço é relativo, o pessoal vai 
pagar pelo produto. Eu acho que a diferenciação não olha muito 
para essa relação de preço-custo – grifos nossos.7

A estratégia de inovar diferenciando produtos pode ter como objetivo tam-
bém a diferenciação de marcas, como salienta o entrevistado de uma empresa que 
fabrica componentes para sonorização profissional.

Nós fizemos três marcas: uma marca bem popular, outra para pro-
dutos médios e outra para produtos high tech. [A estratégia] é ata-
cando nos três planos, de acordo com a economia. 

E explica:

Os produtos de mais tecnologia deixam mais lucro em cada um 
[,isto é, por cada unidade]. Mas no mais barato o volume também 
[deixa lucros consideráveis]... Principalmente em ano de crise, ele 
socorre mais a parte financeira.

Para a mesma empresa, a inovação tecnológica, além de permitir a dife-
renciação dos produtos em marcas direcionadas a setores diversos do mercado, 
pode atuar como uma estratégia fundamental contra a concorrência dos produtos 
importados. A inovação tecnológica é entendida, assim, como a mais eficiente 
barreira de proteção disponível no mercado hoje contra o importado. Neste sen-
tido, o entrevistado afirma enfaticamente:

 Inovação tecnológica sempre. Sempre. Por isso é que nós conquis-
tamos o mercado. E por isso que transformamos em uma barreira 
para o importado não entrar — grifos nossos.

7 no referente à relação preço-qualidade, vários entrevistados coincidiram em afirmar que, embora a procura pela 
redução dos custos e por achar preços mais competitivos para os seu produtos  geralmente é um motor importante 
da inovação dentro das empresas, a procura pela qualidade está se generalizando cada vez mais e em muitos setores 
“não adianta ter preço, não tendo qualidade.” “o nosso grande diferencial —destacava um entrevistado — não é o 
preço, nós não competimos pelo preço mais baixo, mas competimos pelo melhor produto no mercado. esse é nosso 
grande objetivo. então, quando a gente busca inovação, buscamos ter produtos competitivos. é obvio que por preços 
justos, porque senão você  está fora do mercado, mas, principalmente que possam atender inovações tecnológicas, que 
possam atender satisfação do cliente também no processo de manutenção da máquina”. 
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Já para outras firmas, a inovação que visa diferenciar produtos não tem a ver 
com oferecer ao mercado marcas alternativas dirigidas a públicos com diferentes 
poderes de compra e sim, com a consolidação de uma marca própria diante da 
concorrência que busca copiar os produtos que ela lança no mercado. Esse parece 
ser o sentido principal no que se entende por inovação em setores que inves-
tem regularmente parcelas consideráveis do seus orçamentos tanto em pesquisa 
e desenvolvimento, quanto em marketing e em campanhas publicitárias dos seus 
produtos. Nesses casos, o esforço por inovar na diferenciação dos produtos visa 
dificultar a cópia do produto que vai ser lançado. Em outras palavras, “inovar”, 
nesses casos, significa criar algo que seja difícil de copiar. Um empresário de uma 
companhia farmacêutica afirma, por exemplo:

...quando tem propaganda para fazer, tem que fazer uma coisa que 
seja difícil criar um genérico [...], coisas que sejam difíceis de fazer 
e que os fabricantes de genéricos não sejam estimulados a fabricar 
por não ser iguais aos mais fáceis. Ou, patente de uma vez, porque 
se tem patente ai não dá [para copiar]. Ai eu trabalho em cima 
disso aqui. E por que estou fazendo isso? É para defender o meu 
trabalho. [...] Diferenciação que defenda o meu território... — grifos 
nossos.

Em sintonia com esta perspectiva, em outras empresas foi possível perceber 
um interessante contraponto entre a velocidade da cópia e a velocidade da inovação. 
Diante das dificuldades burocráticas, os altos custos e o tempo (geralmente de 
vários anos) que demoram os processos de patenteamento, há empresas que vêem 
na inovação a melhor estratégia de proteção do seu mercado. Este é o caso de 
empresas que operam em áreas muito dinâmicas como a de microeletrônica e/
ou comunicações. Particularmente, empresas nacionais de tamanho médio que 
desenvolvem hardware para grandes operadoras, por exemplo, não vêem nas 
patentes uma estratégia viável. Afirmam que para eles os custos de registrar uma 
patente e fazer o acompanhamento depois são muito elevados, sem considerar 
que no tempo médio que leva a obtenção do registro, a maior parte dos produ-
tos por eles desenvolvidos já ficou tecnologicamente ultrapassada. Para empre-
sas como essas, a melhor estratégia defensiva é incorporar a inovação como um 
processo constante. A inovação aqui é entendida como diferenciar os produtos 
através da inovação tecnológica permanente. Isso significa, em outros termos, 
ter incorporado a inovação como um processo interno da empresa de maneira 
tal que, quando está sendo lançado um produto novo, já se esteja pesquisando e 
desenvolvendo o produto que vai substituí-lo em um futuro próximo. Essa seria 
a forma mais segura de garantir que se estará a frente dos concorrentes: “Quando 
eles conseguirem acabar de copiar o nosso produto — afirmava um entrevistado 
— nós devemos estar com o outro pronto para sair no mercado.”
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Também chamando a atenção a respeito de como a velocidade da cópia está 
obrigando a aumentar a velocidade da diferenciação, um outro entrevistado de 
uma empresa de laminados para embalagens relata o que acontece no seu setor 
dizendo:

A concorrência começa a fazer esses produtos. Isso [a cópia], no 
Brasil, tem sido numa velocidade muito grande. Velocidade de có-
pia e domínio do mercado total. Então, a velocidade da inovação 
acaba tendo que ser maior. O que nós temos feito ultimamente é 
selecionar um pouco a questão da inovação, para quais clientes es-
tamos fazendo. [...] A inovação hoje, do nosso ponto de vista, está 
sendo gerenciada, está sendo feita para estreitar relações com esses 
importantes clientes que nos prestigiam hoje — grifos nossos. 

E acrescenta:

 ... esse contrato [a relação duradoura estabelecida com um cliente] 
pressupõe também uma obrigação de inovar. E a polaridade foi 
um pouco invertida. Antigamente o cliente dizia como queria que 
fosse feito o produto que ele desejava comprar. De um tempo para 
cá, essa autoridade passa a ser do fornecedor, de dizer como e qual 
tem que ser a maneira melhor e mais econômica dele embalar o 
produto dele. [...] E essa postura ativa é uma obrigação de inovar 
para manter a confiabilidade de um cliente — grifos nossos.

Nestes dois últimos trechos vemos como a inovação é entendida como uma 
atividade da empresa que pode e deve ser administrada. O que é objeto de ges-
tão na diferenciação dos produtos é tanto o ritmo (o timing) com o qual são 
incorporadas as mudanças, quanto o tipo de produto que será priorizado em um 
momento determinado e, sobretudo, para que clientes será dedicado o maior 
esforço de inovação da empresa. O que se administra é tanto a velocidade quanto 
o foco da inovação, e isto, particularmente em empresas que lidam com um leque 
amplo de produtos.

1.1.2 inovação como uma atividade de parceria

Outra dimensão interessante que aparece com frequência nas entrevistas, e 
que é  explicitada na última citação, é como em empresas cujos clientes diretos 
não são o consumidor final — o caso justamente da empresa de embalagens —, 
a inovação é entendida como uma espécie de parceria estratégica com o cliente. A 
inovação como uma obrigação diante do cliente: “Obrigação de inovar”, enfatiza 
o entrevistado. A inovação não apenas concebida como uma estratégia para pro-
teger um mercado conquistado de outros concorrentes, mas como “uma  postura 
ativa” para “manter a confiabilidade de um cliente”. Como o cliente tem que 
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poder se manter à frente dos seus concorrentes, passa a ser uma obrigação do for-
necedor participar diretamente desse esforço do cliente para defender sua posição 
no mercado. Em outros termos, como adiantamos acima, parece haver clareza 
em certos setores do empresariado de que a inovação é uma forma de manter a 
confiabilidade dos clientes. Como para inovar não se pode dispersar os esforços 
em todos os aspetos ou em todos os insumos que fazem parte do seu processo 
produtivo, é preciso confiar na atitude inovadora dos  fornecedores escolhidos e 
contar com a ajuda e o assessoramento destes de forma regular. O que está em 
jogo aqui, portanto, é o caráter coletivo da inovação, concebida menos como uma 
atividade exclusiva à própria empresa e mais como um processo compartilhado, 
de troca, em que clientes e fornecedores procuram colaborar uns com os outros a 
fim de garantir o sucesso do empreendimento de ambos.   

Os depoimentos abaixo, primeiro de uma empresa fabricante de máquinas 
e depois, de uma empresa do setor automotivo, indicam essa relação mais estreita 
que tende a prevalecer entre fornecedores e clientes:

Nós temos que ao mesmo tempo procurar alguma coisa realmente 
diferente, inovadora, que nunca foi feita no mundo, mas a gente 
tem que olhar o que está sendo inventado e ideias realmente ino-
vadoras, tendências que estão surgindo e detectar o quanto antes 
isso aí e incorporar, digamos, os princípios, as ideias e as tecnolo-
gias, que muitas vezes elas vem de fornecedores, inclusive. Então, por 
exemplo, na parte de eletrônica, a [nossa empresa] compra de for-
necedores os pacotes eletrônicos. (...) Então, a [nossa empresa] tem 
fornecedores que são considerados parceiros. Algumas inovações que 
nós vislumbramos ou que nós até desenvolvemos o conceito para 
serem traduzidas em produtos, nós dependemos desses fornecedo-
res porque aquilo está dentro do hardware, do software, do pacote 
eletrônico. Então, em muitos casos existe até um desenvolvimento 
em conjunto – grifos nossos.

***

Teve alguns desenvolvimentos que contaram com a participação 
dos fornecedores, que é uma praxe de todas as montadoras. [Eles] 
fazem a parte do desenvolvimento de freios, a parte do desenvolvi-
mento de sistemas de direção – a gente usa recurso de fornecedores 
para ajudar no processo.

Já um empresário de uma fábrica de calçados femininos de couro,  falando 
sobre a relação que mantinha com seu fornecedores, não apenas realça o papel 
que os mesmos exercem no processo de inovação, como atribui exclusivamente a 
estes as principais melhorias realizadas nos produtos de sua empresa:  
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Eu não sei se isso dá para chamar de inovação, nós não somos 
uma empresa tão inovadora. Existe no nosso segmento empresas 
que são inovadoras em termos de produtos realmente inovadores. 
Isso é mais fácil de entender em calçados esportivos, atléticos, de 
performance e desempenho. Essas grandes empresas como a Nike, 
a Adidas, possuem centros de pesquisa e buscam novos materiais 
e componentes para que o produto deles tenha uma performan-
ce diferenciada. O usuário final fica diferente ao usar um calçado 
desses. Esses são os segmentos que trabalham muito com inovação, 
com pesquisa, com materiais de desempenho, leveza, resistência. 
No nosso segmento, de calçados casuais, que chamamos de calça-
dos de couro, a inovação não é feita por nós. Nós buscamos forne-
cedores que tenham materiais inovadores. Nós não desenvolvemos 
pesquisa aqui para desenvolver uma sola que seja mais leve, mais 
confortável. Nós buscamos um fornecedor que tenha um produto 
desses. Ele é que faz a pesquisa e que fabrica esse solado, ele é que 
faz esse trabalho. Ele precisa também competir no mercado no 
qual ele tem que desenvolver um produto diferenciado do concor-
rente – grifos nossos. 

Caberia aqui a pergunta, mas quem é que inova, o fabricante ou o forne-
cedor? Em que parte da cadeia produtiva deve ser “medida”, registrada a inova-
ção? Essa pergunta é muito difícil de responder por vários motivos. Em primeiro 
lugar, por que depende da abrangência com que cada empresário subjetivamente 
entenda a noção de inovação  — tanto quanto o que significa fazer pesquisa e 
desenvolvimento.8 Além das diferenças que existem de um setor para outro, o 
trecho acima mostra como para esse empresário, a noção de “inovação” está mais 
associada à inovação tecnológica resultante de pesquisa e desenvolvimento em 

8 em outra parte da entrevista o mesmo entrevistado do setor calçadista afirma: “A pesquisa que a gente faz é 
mais de design, de moda, de modelo, não é uma pesquisa que parte do produto, pesquisar materiais, 
isso nós não fazemos aqui. Pesquisamos mais o mercado, o produto que o mercado está buscando. [...] há uma pessoa 
que viaja, vê vitrines, compra modelos, tira fotos. às vezes vê essas grifes mais de vanguarda, tipo luis viton, vicini, que 
no nosso segmento são top de linha que saem até em catálogo. o pessoal olha dentro de uma linha que geralmente 
tem os lançadores e os outros que vão meio na onda, pegam as ideias e podem copiar, geralmente eles têm designs 
que são registrados, mas utilizam as ideias, montam, lançam, se as formas são finas, mais largas, altas, baixas, e os 
materiais utilizados. eles pegam essa ideia e depois a desenvolvem dentro de uma construção que a gente 
chama de forma e solado. Pegamos uma meia dúzia de modelos com detalhes um pouco diferenciados, você faz 
um aplique, um lacinho, tudo aí junta e busca, e vê os fornecedores de materiais e os componentes que ele têm. o que 
eles tem? o cara tem um metal que fica legal aplicado nesse mocassim. com o tempo se faz umas maquetes e assim 
vai indo”— grifos nossos. esse depoimento retrata bem dois aspetos que aparecem com frequência nas falas de outros 
entrevistados desse e outros setores. Por uma parte, a “pesquisa” muitas vezes é associada à atividade de pesquisa 
de mercado e não à pesquisa tecnológica propriamente dita. isto chama a atenção para o fato de que, dependendo 
da empresa, mas também do que o entrevistado entenda por P&d, este conceito pode ser mais ou menos abrangente. 
Assim, o que é declarado como investimentos feitos em P&d, ou número de pessoas alocadas na área de P&d de uma 
empresa, pode incluir ou não a pesquisa de mercado. Por outra parte, o “pegar uma ideia” e desenvolve-la depois 
com “detalhes um pouco diferenciados”, tecnicamente pode ser considerado uma inovação, agora é sempre difícil 
estabelecer qual é o limite entre isto e a cópia. 
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novos materiais, do que o tipo de pesquisa e desenvolvimento que a sua empresa 
realiza. Partindo dessa concepção sua do que deve ser entendido por P&D, ele 
afirma:

O nosso fornecedor, da nossa cadeia produtiva, é quem promove 
a inovação de materiais, de componentes que nós utilizamos. Eles 
são os que fazem essa pesquisa, nós apenas apresentamos uma ne-
cessidade que a gente tem: uma sola mais leve, uma sola que tenha 
exigências quanto à abrasão, quanto ao desgaste [...]. A gente passa 
essa necessidade para o fornecedor dos materiais.

Esse depoimento, portanto, é mais uma vez ilustrativo da importante função 
que as empresas delegam aos seus fornecedores, exigindo deles uma atitude mais 
ativa e comprometida com a inovação. Numa outra ponta, porém, demonstra 
uma leitura da inovação como resultante de pesquisas científicas, o que repõe a 
visão ainda enraizada na literatura de que a inovação é um fenômeno em larga 
medida derivado das atividades de bancada, da P&D, conforme indicamos 
anteriormente. Esta última perspectiva, entretanto, se distancia do que afirma a 
maioria dos entrevistados, que se identifica como inovadora por ver inovação nas 
adaptações, nos ajustes, nas mudanças feitas no design, enfim, nas melhorias rea-
lizadas nos produtos, serviços e processos produtivos. Voltaremos a esta discussão 
na seção 2, quando tratarmos das atitudes dos empresários frente à inovação.

1.1.3 inovação como resposta às necessidades do mercado

Boa parte dos entrevistados concorda que a inovação dentro das empresas 
tem a ver com as demandas concretas do mercado. Como deixava claro o enge-
nheiro eletrônico dono de uma empresa de sistemas de automação, já referido 
acima, não é a “paixão tecnológica” dos engenheiros de desenvolvimento que 
determina e orienta os rumos da inovação. Para sobreviver no mercado é — e 
tem que ser— o mercado quem define quais devem ser as ações inovadoras a 
serem estimuladas em cada empresa, e portanto, o que deve ser entendido por 
“inovação” em cada uma de elas.

E esse é um grande perigo dos engenheiros desenvolvedores — 
salienta mais uma vez esse entrevistado em outro trecho da entre-
vista. O grande perigo, aliás. É que muitas vezes os engenheiros 
adoram desenvolver. Mas muitas vezes eles desenvolvem para si. 
Eles não desenvolvem para o mercado. E esse perigo que você tem 
que ficar atento enquanto empresário. É de você não entrar num 
ciclo de fazer coisas que satisfazem a vontade criativa do engenhei-
ro, mas que não servem para nada. Então você tem que ter muito 
cuidado em especificar necessidades do mercado e desenvolver [só] 
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aquelas. E ponto — grifos nossos.9

Ou, como lembra outro entrevistado: “todas as inovações surgem do mer-
cado, o mercado é que impões isso”. “Depende tudo do mercado, é o mercado, 
é o cliente” — é a resposta dada também pelo principal responsável por uma 
empresa de máquinas e equipamentos agroindustriais ao ser consultado sobre 
como definia quais novos produtos eles iriam desenvolver.10

Responder à demanda em outros casos adquire particularidades próprias ao 
contexto nacional. A “inovação” se apresenta para algumas empresas como uma 
forma de adaptar os produtos às características particulares exigidas pelo contexto 
brasileiro — “adequar ao padrão brasileiro” é a forma em que se alude geralmente 
a este critério. O representante de uma firma líder no país na fabricação de bom-
bas verticais e bombas reautoescovantes é enfático a esse respeito:

A caracterização da natureza da inovação é pelas particularidades 
do usuário brasileiro. Você fornece um equipamento desses para os 
Estados Unidos, em qualquer cidade lá, em qualquer estado, você 
tem uma infraestrutura tremenda. Você não tem essa mesma infra-
estrutura, por exemplo, no interior de Rondônia. No interior do 
Amapá. No interior do Pará. No interior do Ceará. [...] E quando 
esse equipamento é entregue, geralmente ele vai ser usado, ou vai 
ser administrado, por uma cooperativa de usuários. [...] Então... 
tem uma necessidade fundamental de que aquilo funcione muitos 
e muitos anos. 

E em outro trecho da entrevista, o mesmo entrevistado complementa:

Você tem que, rapidamente então, fazer um condicionamento da-
quele produto que você fabricou e vendeu, para condições reais 
que você vai encontrar lá no campo. Inovações, elas existem a toda 
hora, a todo momento. Você  pode inovar, como a gente inova, 
em usinagem, você inova em conceitos de furação, você inova em 
conceitos de matéria prima e isso é uma coisa que vai até acontecer 
a cada passo.

Já, o responsável pela firma que desenvolve sistemas de portas para ônibus 

9 na sequência, lembrando da experiência própria, reafirmava acrescentando: “quando [alguém] faz uma empresa, 
não pode pensar mais como engenheiro, somente. [...] eu tinha que ser engenheiro, mas também tinha que olhar 
como empresário. olhar como empresário é o fluxo de caixa: como é que eu vou pagar as contas? como é que eu vou 
fazer essa empresa ser interessante para outros virem trabalhar? outros [profissionais] competentes virem trabalhar 
aqui. como é que eu vou seduzir o mercado para que ele queira comprar? são questões que nem sempre são postas 
aos engenheiros.”
10 embora também, como veremos na próxima seção, dentro da nossa amostra foi possível detectar um número 
significativo empresários mais arrojados que procuram ir além das demandas específicas do mercado antecipando 
tendências e/ou criando a própria demanda.
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citada no início, dá alguns exemplos concretos de inovações introduzidas pela sua 
empresa no mercado nacional: 

Não havia [no país] um produto, uma rampa específica para aces-
so de deficientes físicos e pessoas com menos capacidades. Esse 
produto foi desenvolvido e, hoje, só não tem um volume maior 
no Brasil por que a lei não é aplicada como deveria ser, como é em 
outros países, um porcentual dos ônibus serem equipados. Outro 
produto chave também foi uma mudança conceitual na abertura 
e fechamento de portas dos ônibus; onde nós desenvolvemos um 
produto que se adequa a todas as normas de segurança vigentes 
hoje, praticamente no mundo todo, principalmente na Europa, 
um sistema de fechamento e travamento. E depois, produtos de 
menor impacto, mas de soluções muito interessantes dentro do 
conceito de trabalho com nossos clientes.

A atenção voltada às necessidades dos consumidores locais e ao mesmo 
tempo as principais tendências internacionais descreve como é entendida a ativi-
dades de inovação por parte das lideranças empresariais de algumas das empresas 
que mais inovam no Brasil. Como afirma o entrevistado de uma firma nacional 
que desenvolve e fabrica pulverizadores autopropelidos, inovar para a sua empresa 
significa estar atento tanto ao que acontece fora do Brasil como às necessidades 
próprias dos clientes no país:

...nós temos a nossa diretoria que é visionaria em termos de neces-
sidades do mercado e que, também por ter muito contato com o 
que acontece no mundo inteiro, consegue transferir um pouco e 
prever um pouco qual é a tendência do mercado nacional. Junto a 
isso a gente junta as informações das necessidades dos consumido-
res e “brifamos” a nossa engenharia para que ela possa desenvolver 
e buscar produtos.

Como fica claro a partir dos depoimentos dos entrevistados aqui reproduzi-
dos, a atenção com as necessidades dos clientes e com o ambiente social parece ser 
uma das características mais importantes da atividade empresarial que é associada 
à noção de inovação. Inovar, para boa parte dos que conduzem as empresas que 
mais têm inovado no Brasil nos últimos anos, significa estar atento às demandas 
do seu mercado consumidor – seja ele uma firma ou o consumidor final. Nesse 
sentido, estes relatos corroboram o que apontam alguns estudos sobre o caráter 
social da inovação, evidenciado nos casos em que esta é resultado de demandas, 
de constrangimentos colocados pela sociedade às empresas. Os trabalhos do soci-
ólogo francês, Bruno Latour, são exemplares aqui, ao destacarem a importância 
de se observar o contexto da inovação. Segundo este autor, os inovadores, ao 
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mesmo tempo em que são capazes de manipular o ambiente em que estão inseri-
dos e criar novas necessidades para os atores – logo, clientes  –, vivem submetidos 
aos parâmetros destes, o que implica adequar-se às regras e desejos do meio social. 
Latour defende a tese de que a ciência, a tecnologia, e por extensão as inovações, 
são socialmente construídas (Latour, XX).

Mais uma vez, significa dizer que a inovação nas empresas não deriva de 
elucubrações dos engenheiros e cientistas (ou pelo menos, não em boa parte dos 
casos), mas é consequência do contato direto com os potenciais usuários dos 
novos produtos e serviços. Esta troca constante de informações, de necessidades, 
de conhecimentos alavanca o processo de inovação e possibilita a implementação 
de um conjunto de mudanças importantes que pouco tem a ver com a pesquisa 
básica que pode ter lugar nos grandes centros de pesquisa, cuja aplicabilidade não 
é a princípo o objetivo imediato. O que os relatos acima sugerem é justamente o 
oposto, que é preciso ter certa clareza sobre os fins aos quais uma inovação se des-
tinará e sobre o seu potencial comercial, e para isso, o feedback dos usuários, assim 
como as pesquisas mercadológicas realizadas pelas empresas, são de profunda rele-
vância para reduzir os riscos de um projeto ser mal recebido pelos consumidores. 

Em síntese, pode-se afirmar a partir do exposto até aqui, que o empresa-
riado brasileiro representado pela amostra da Paedi, embora atribua conotações 
variadas ao termo inovação e solicite uma definição objetiva do mesmo, em geral, 
pensa a inovação como a capacidade de disponibilizar bens e serviços que aten-
dam as necessidades do mercado, sendo que em alguns casos isso pode exigir o 
desenvolvimento de uma tecnologia específica. Em qualquer das hipóteses, esse 
esforço não implica necessariamente dar origem a um produto inédito ou fruto de 
uma pesquisa estruturada, mas sim, apresentar ao seu público-alvo, aos seus pos-
síveis clientes, uma solução a demandas ou carências percebidas. A distinção entre 
invenção e inovação, na maioria dos casos, soa, assim, uma discussão quase que 
ultrapassada no universo empresarial, muito possivelmente devido às firmas sabe-
rem que ter uma boa ideia é algo sempre necessário, mas insuficiente se o mercado 
não demonstra interesse por ela. Em outras palavras, o sentido da inovação está 
nos retornos que pode gerar, como um aumento da produtividade, maior lucro 
ou espaço no mercado. A clareza e segurança com que as empresas tecem esse 
tipo de comentário, independente de seu porte e setor, são interessantes e devem 
ser sublinhadas. Além disso, podem nos ajudar a entender o tipo de atitude que 
adotam face às mudanças, sejam elas tecnológicas ou não, conforme abordaremos 
na seção a seguir.
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2. AtItuDe freNte à INovAÇÃo Do eMPresArIADo brAsILeIro

O empresariado brasileiro é aberto a mudanças? Que tipo de conduta deve ser 
mais esperada por parte das empresas: a de propor tendências ou de segui-las? 
Quando se esforça para implementar mudanças em torno do seu processo produ-
tivo, as empresas tendem a copiar, a adaptar produtos ou a investir em modifica-
ções mais substantivas?

Perguntas como essas orientam essa segunda parte do texto. Pode-se adian-
tar que a leitura das entrevistas deixa nítido como as empresas assumem atitudes 
distintas no mercado, diante das inovações, e isso não encontra obrigatoriamente 
paralelo no tipo de mudança que ela tende a implementar ao longo do seu pro-
cesso de produção. Isto é, há empresas que não estão entre as que definem ten-
dências de mercado, mas o tipo de inovação que realizam sugere um elevado grau 
de sofisticação; enquanto há os casos inversos, das empresas que demonstram 
grande esforço para sair à frente, mas cuja inovação é mais incremental. Abaixo, a 
descrição da metodologia utilizada elucidará este nosso argumento.     

2.1 Classificação da Inovação

Como fora antecipado no início, como estratégia deliberada da pesquisa, a Paedi 
não perguntou diretamente aos entrevistados o que eles entendem por inovação. 
Por não haver uma pergunta específica, tanto a noção de inovação quanto a ati-
tude dos entrevistados diante a inovação foi inferida a partir das respostas a outras 
perguntas —  entre elas: como o senhor explica o crescimento da empresa nos 
últimos anos? — e das decisões e comentários gerais  do entrevistado a respeito da 
situação da sua empresa no mercado,  os planos futuros de desenvolvimento etc., 
respostas estas que foram reunidas no “Nó” Inovação e que serviu de base para 
o presente trabalho. Foi a partir desse material selecionado — aproximadamente 
umas 400 páginas de um total de mais de 2000 — que extraímos os traços que 
apareceram como mais significativos para estabelecermos uma classificação das 
empresas a partir das atitudes diante a inovação de suas lideranças.

2.1.1 inovação segundo a atitude frente ao mercado

O procedimento escolhido para a criação dessa classificação foi o da construção 
de tipos-ideais e, como tais, vale a pena salientar, eles não foram definidos a 
priori, mas compostos. Devido à grande quantidade de material de que dispúnha-
mos no “nó inovação”, concentramos a atenção num conjunto de 25 entrevistas 
selecionadas como as mais ricas em informações sobre o tema. Dessas entrevistas 
extraímos o que chamamos de “traços que denotam atitude inovadora”. Esses 
“traços” – representados por trechos concretos de falas dos diversos entrevistados 
– nos permitiram perceber uma série de fatores e recorrências. Em que pese se 



Empresas brasileiras e suas atitudes frente à inovação 193

tratar de empresas com características bastante distintas11, as entrevistas  mostram 
que há entre as lideranças uma conduta diferenciada em relação ao mercado. 
Basicamente, há empresas que fazem esforços sistemáticos por acompanhar o que 
está acontecendo no mercado (as tendências que emergem, as necessidades que os 
clientes colocam) e há empresas cujo acompanhamento do mercado não é contí-
nuo e sistemático. Se a inovação acontece nestas últimas, é um pouco pelo acaso 
e não por conta de uma estratégia deliberada de inovação por parte da empresa 
– que em geral se conforma em continuar fazendo o que vinha fazendo e da 
forma como vinha fazendo. Porém, entre as primeiras, ou seja, entre as empresas 
que tomam a inovação como um processo constante – e, portanto, acompanham 
o mercado de forma regular –, há uma parcela mais propensa a se antecipar às 
necessidades do mercado, apostando em maiores possibilidades de ganhos e, ao 
mesmo tempo, fazendo investimentos que implicam um maior grau de risco e 
incerteza. Delineou-se, assim, três tipos de atitudes básicas no que diz respeito ao 
posicionamento da empresa diante o mercado: as empresas que acompanham as 
tendências do mercado, as que não acompanham – pelo menos não de maneira 
regular –, e as que além de acompanhar, têm uma atitude de tentar antecipar 
as tendências, ou seja, a atitude de se antecipar à demanda do mercado para se 
colocar à frente dos seus concorrentes. Uma releitura do material das 25 empresas 
selecionadas permitiu extrair os trechos que mais claramente expressavam alguma 
dessas atitudes. Esses trechos foram classificados em três categorias: “não acompa-
nha”, “acompanha” e “antecipa”.

Acompanha:

Um bom número dos empresários entrevistados pela Paedi vê a inovação 
como um processo contínuo e como parte da estratégia estabelecida da empresa. 
A inovação aparece como uma constante: “isso é constante — afirma um entre-
vistado—, o processo é constante. A inovação é a toda hora... é um processo”.12 
Portanto, entende-se a inovação como uma atividade sistematizada dentro da 
empresa:  inovação “é você definir isso como uma filosofia da empresa, porque se 
isso não for realmente uma coisa cuidada pela alta direção, com [uma] sistemática, 

11 As empresas que fazem parte da amostra da Paedi pertencem a setores e são de tamanhos diversos, o que complica 
enormemente qualquer comparação direta e geral em termos de, por exemplo, tamanho do investimento em P&d, 
volume das exportações, número de patentes, tipo de parcerias com universidades e centros de pesquisa etc. essas 
comparações – de caráter geral e sem mediação - são difíceis de fazer a partir dos dados de que dispomos e, sobretu-
do, quando o objetivo é definir se há, ou não, uma atitude positiva em termos de inovação nas suas lideranças. Além 
disso, percebe-se claramente que o tipo de estratégia adotada por cada empresa é, em boa medida, determinada não 
apenas pela atitude em relação à inovação de seus donos ou principais executivos, mas pelas condições concretas 
impostas pelo mercado a cada setor da atividade econômica, pelo tamanho da empresa e pela conjuntura específica 
na qual ela está operando. tudo  isto,  longe de diminuir a importância da mentalidade empresarial e da atitude do 
empresário diante da inovação na hora de definir os rumos de cada empresa, mostra a grande complexidade desses 
processos e a necessidade de estabelecer estratégias de pesquisa que nos permitam mapear essa atitude sem cair nas 
armadilhas do senso comum nas que incorrem muitas vezes os modelos quantitativos 
12 neste caso, de uma firma que fabrica e exporta dispensador de moedas e máquinas para contar moedas.
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com uma agenda fixa, como uma coisa [concebida] no sentido de dar valor mesmo 
para a empresa —complementa um outro— a coisa [que chamamos de inovação] 
não vale nada”.13

Também enfatizando a dimensão da inovação como um processo formali-
zado dentro da empresa, o dono de uma empresa de tamanho médio que fabrica 
equipamentos eletrônicos para telecomunicações enfatiza: “hoje, [a inovação] é 
um processo, o nível da empresa está crescendo e a gente está sendo obrigada a 
ser mais formal. [...] Ter uma metodologia mais formalizada, porque você não 
consegue controlar as coisas a medida que a empresa cresce...” — grifos nossos. 

Essa parece ser a estratégia também de empresas de maior tamanho que 
salientam a importância da formalização da atividade de inovação estabelecendo 
uma metodologia, como a criação de um banco de inovações ou banco de projetos, 
para estar sempre inovando. O vice-presidente de uma empresa com mais de 
quinhentos empregados que atua no segmento sucroalcooleiro, comenta:

Nós temos um banco de projetos em desenvolvimento que tem uns 
35, 40 projetos, em todas as áreas, umas são para reduzir custos, 
outras são para melhorar o desempenho, outras são para melhorar 
o aproveitamento energético. Mas no fundo sempre pensando em 
agregar algo a mais para o mercado, para o cliente.

E, em sintonia com isto, o responsável por uma empresa também com mais 
de quinhentos funcionários, mas que produz calçados plásticos, diz:

A gente está sempre procurando coisas novas, hoje nós criamos... 
nós temos uma reunião quinzenal onde se disputam temas para 
inovação, tem lá já uns quinze temas que têm algumas pessoas 
específicas indo atrás, envolvendo outras pessoas para buscar coi-
sas [novas]. Assim nossa ideia é fazer um banco de inovações, ter 
coisas para ir utilizando... Não precisa só [ser] em produto, pode 
ser material, pode ser tecnologia.

No caso de outras empresas, o acompanhamento que elas fazem do mercado 
aparece mais diretamente vinculado à atenção por elas prestada às necessidades 
dos clientes. O foco para essas empresas parece estar em oferecer soluções para o 
cliente. É o que acontece com uma firma de veículos utilitários para diversos fins 
(de mineração a uso militar). 

...a gente —afirma o entrevistado—, como tem essa capacidade 
de interagir com o departamento técnico, a gente vai, faz cálculos 

13 o comentário é do empresário de uma firma de sistema de vedação e condução (retentores, juntas, mangueiras, 
selos mecânicos, etc.) — grifos nossos.
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estruturais, simulações virtuais que possibilitam que a gente diga, 
“olha, a solução para você ser atendido é mexer aqui, aqui e aqui” 
e dar uma solução. Imagino que a gente consegue mostrar um 
diferencial que possibilita o crescimento, o atendimento daquela 
demanda que as grandes montadoras hoje não conseguem. Esse é 
o nosso negócio, buscar esse tipo de soluções que têm engenharia. 
(...) A coisa mais importante para nós não é a nossa engenharia 
ser voltada para a disputa pela sofisticação, pelo requinte. O nosso 
negócio não é esse. É pela solução, adequação à necessidade que se 
tem, especialmente, em veículo de trabalho, esse é o nosso negócio 
— grifos nossos.

E, em outra parte da entrevista, quando perguntado sobre os planos futuros 
da empresa, o entrevistado enfatizava a atitude da sua firma de acompanhar as 
tendências do mercado:

...trabalhar nos nichos de mercado, fortalecer a imagem da empresa 
como fornecedora de soluções que, em síntese, implica na necessidade 
de um corpo técnico para atender demandas específicas e crescermos 
nessa área ao ponto de nos tornarmos reconhecidos, não somente 
no Brasil, como fora — grifos nossos.

A empresa entendida como “fornecedora de soluções” para os clientes, com 
uma equipe técnica atenta às demandas concretas que os clientes venham a apre-
sentar, caracteriza também o tipo de atitude empresarial de “estar antenado” com 
o mercado de forma regular. Como outros empresários salientaram, isto implica 
também um contato intenso entre as áreas de engenharia e comercial: acompa-
nhar a necessidade do cliente e estar prestes a oferecer soluções são os traços que 
diferenciam esse tipo de empresas.

O que eu acho o mais importante —afirmava o entrevistado da 
empresa do setor sucroalcooleiro citado acima— é um contato in-
tenso entre o comercial e a engenharia. É coisa de você sentir re-
almente a necessidade do mercado. É você ter conceitos básicos, 
assim, para onde a tecnologia deve ir. [...] Eu procuro ver para 
onde o setor vai. Essa visão por exemplo de bioenergia nós temos 
desde 1982. Ela, por exemplo, faz parte da visão estratégica, com 
isso a gente orienta as áreas de desenvolvimento para onde ela deve 
procurar novos produtos, novas aplicações e fazer inovação, então, 
no fundo é voltado para a visão do futuro daquele mercado. Quer 
dizer, tem sido bem pragmático isso daí. [...] Então, hoje o que a 
gente procura orientar quem busca inovação e desenvolvimento 
é na área em que você percebe que o setor tem que evoluir, tem 
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que evoluir em termos de produtividade, rendimento, maior apro-
veitamento energético. Então, é mais essa visão do que vai ser o 
contato direto da engenharia com o comercial, ou o contato direto 
da engenharia com o cliente que orienta a nossa política ou a nossa 
linha de desenvolvimento — grifos nossos.  

“Ouvir o mercado”, “apreender a interpretar a demanda”, fazer uma boa 
“leitura do mercado”, “sentir a necessidade do mercado”, fazer um esforço perma-
nente por captar “o que o mercado precisa”, “estar de olho nas tendência”, “estar 
em diálogo permanente com o mercado” ou “estabelecer um processo interativo 
com o mercado” são todas expressões de uma determinada atitude diante a ino-
vação manifestadas por uma parcela do empresariado entrevistado pela Paedi, 
que nos permitiu construir a categoria típico ideal que resolvemos chamar de 
“Acompanhamento”. Precisa ser destacado, no entanto, que neste procedimento 
estamos fazendo uma inferência para a empresa a partir da atitude diante a inova-
ção expressa pelo seu representante durante a entrevista. Parece razoável presumir 
que se o entrevistado é o dono, o presidente ou um dos principais executivos no 
comando da empresa, a atuação desta no mercado muito provavelmente tenda a 
coincidir com a posição manifesta pelo entrevistado — porém, não deve se des-
conhecer que, por se tratar justamente de uma inferência, não é possível garantir 
que casos particulares em contrário possam se apresentar. Sendo assim, depois 
de abstrair o que nos pareceu mais significativo das falas para a construção do 
tipo-ideal, a atitude de “acompanhamento” do mercado acabou sendo sintetizada 
como:

a atividade de inovação está formalizada e estruturada dentro da 
empresa. A inovação é entendida como um processo contínuo e 
como tal faz parte da estratégia da empresa. A empresa acompanha 
as tendências e está sistematicamente à procura do que os clientes 
precisam para lhes oferecer “soluções”. Acompanha o desenvolvi-
mento tecnológico e a criação de novos produtos. Está “lendo” 
e interpretando o mercado constantemente e à procura de nichos 
de mercado. Para isso, estabelece sistematicamente contatos com 
fornecedores e clientes e, geralmente, realiza pesquisas de mercado.

Não acompanha:

Definida por oposição a atitude de acompanhamento, o que interessou aqui 
foi, fundamentalmente, estabelecer um contraponto com essa atitude. Para isto, 
podemos assumir teoricamente que, no extremo típico ideal, tratar-se-ia de um 
empresário cuja atitude seria a de não acompanhar o mercado. Na sua forma 
extrema, é claro, dificilmente acha-se um empresário e uma empresa deste tipo, 
até pelo simples fato de que uma radical desconexão do mercado implica hoje 
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na não sobrevivência no ambiente concorrencial. Sendo assim, a categoria “não 
acompanhamento” justifica-se do ponto de vista metodológico e para efeitos 
práticos da nossa classificação, e sua ênfase recai na falta de sistematicidade das 
estratégias de inovação. 

Foram muito poucas as empresas da amostra Paedi que revelaram esse perfil. 
Se quiséssemos quantificar os dados, poderíamos dizer que ao todo são cerca de 
5% do universo investigado.14 Portanto, felizmente não é em termos numéricos 
que esse grupo chama atenção. Ele destaca-se por revelar as dificuldades que as 
empresas enfrentam para alinhar sua conduta, suas estratégias à busca perma-
nente de novos produtos, processos e serviços. Dificuldades estas que podem estar 
associadas ao pequeno poder de investimento ou se combinar a certa dose de 
resistência por parte da empresa para construir uma cultura de inovação, para 
arriscar – algo que na maioria das vezes não é explicitado nos discursos. Abaixo, 
a resposta dada por um empresário do setor alimentício à pergunta sobre seus 
planos quanto à inovação aponta exatamente a baixa disponibilidade de recursos 
como a razão para seguir o mercado num ritmo menos acelerado: 

Mudanças significativas não, porque teria que ter investimentos. A 
coisa tem que ir muito lenta, a gente não tem recursos para estar 
dando passos muito largos, tem que ser passos pequenos. Acho 
que a gente tem que pensar em desenvolver em cima daquilo que 
a gente tem aqui internamente.

De outro lado, uma empresa de grande porte fabricante de emulsões explo-
sivas comenta o período em que teria sido inovadora como algo que ficou para 
trás, sugerindo que os dias atuais a inovação já não dita o ritmo dos negócios:

Nós somos pioneiros em introduzir emulsões explosivas no Brasil. 
Quando procuramos uma empresa americana  fizemos uma joint 
venture (...) em 60, 70 e aí 10 anos depois compramos a parti-
cipação acionária da dela. Então, nessa época nossa empresa foi 
realmente inovadora e isso trouxe à [nossa empresa] uma posição 
de líder de mercado. Mas a partir daí o processo de inovação em 
produto que não se desenvolveu a ponto de ser uma alavanca de 
negócios, não é o ponto forte. 

(...)

 Nos últimos dez anos não tem nada equivalente a emulsões explo-
sivas, como inovações percebidas no mercado?

Estamos com alguns planos interessantes e estamos trabalhando 

14 embora este baixo índice fosse esperado, dado o perfil das empresas selecionadas para nossa amostra. 
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pra isso, mas não posso te dizer nada porque não tem nada con-
creto ainda.

Nos últimos dez anos, então, você considera que a empresa não 
inovou ou teve alguma inovação?

Teve inovação, mas não foi suficiente para a empresa se desenvol-
ver como é necessário. (...) 

Sendo assim, entendemos que uma empresa não faz acompanhamento siste-
mático quando:

a atividade de inovação é eventual. Pode haver casos pontuais de 
inovação ou não haver. Não há um acompanhamento sistemático 
do mercado nem das necessidades do cliente. A inovação não ocor-
re como processo contínuo, nem é uma atividade formalizada dentro 
da empresa. Não há uma metodologia desenvolvida para inovar de 
forma sistemática.

Antecipa:

Uma vez estabelecida a diferenciação entre as empresas que assumem a 
inovação como um processo contínuo e sistematizado de acompanhamento do 
mercado dentro da empresa e as que não, foi possível também identificar um 
grupo seleto dentre as que têm uma atitude mais proativa diante da inovação e 
estão mais dispostas a assumir riscos. O principal diferencial, no entanto, foi a 
atitude de não apenas estar atentas com o que está acontecendo no mercado no 
presente, mas preocupada em ter uma visão do que, no futuro, pode representar 
uma área ou um setor a ser explorado. Para as empresas que antecipam, além 
do acompanhamento de tendências do mercado e das necessidades do cliente, é 
fundamental “sair na frente” e criar necessidades, criar demandas: 

Eu diria que a gente está hoje conseguindo acompanhar o que está 
saindo de novidade a nível mundial e a nível Brasil – enfatiza um 
empresário de uma pequena firma nacional fabricante de equipa-
mentos para rádio, TV e produção de vídeos –, vou falar para você 
que em muitas coisas a gente é totalmente inovador, ou seja, a 
empresa esta conseguindo sair na frente. E existe uma diferença ab-
surda entre você sair na frente e você seguir os outros. Seguir os outros, 
você vai lá, você compete com preço, o mercado já está formado 
e outra [coisa muito diferente] é você formar mercado, conceito do 
produto, conceito da tecnologia... —grifos nossos.

***
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Essa área biológica (...) é a área mais bem sucedida que nós tivemos 
— afirma o proprietário de uma empresa de material e equipa-
mentos ortopédicos – Porque há quinze anos, quando os implan-
tes ortopédicos eram apenas metálicos, nós acreditamos que no 
futuro isso deveria desaparecer, natural. E há 15 anos começamos a 
investir nisso, queríamos saber o que existia, o que estava se estudando, 
desenvolvendo. Essa linha de enxertos que nós entramos, que foi o 
primeiro projeto dessa incubadora por assim dizer, é uma linha 
que hoje cresce 300% ao ano. Como tudo que é pequeno, crescer 
300% ao ano é fácil, aas é uma coisa que cresce muito e gera re-
cursos para outras linhas que estamos entrando — grifos nossos.

***

Paedi – Você diria que acontece lançar uma inovação antes do tem-
po?

EMPRESA – Seguidamente. Mas é interessante, porque com isso 
tu começas a estabelecer o padrão, começas a ser o líder na ino-
vação – concluía o líder de uma empresa de equipamentos para 
automação. E a maioria dos produtos é assim, quer dizer, no pri-
meiro momento aquilo é muito mais marketing e ajuda muito 
mais a empresa do ponto de vista institucional do que do ponto 
de vista de lucro, de rentabilidade. Então, isso também traz um 
ganho... “Esses caras estão na frente”. Eu já reconheço essa empre-
sa como líder, uma empresa que pensa. Não é uma empresa que 
espera o inglês, o americano, o alemão lançarem o produto. Nisso 
nós tivemos bastante sucesso, há várias inovações que nós lançamos 
antes que nosso concorrente e depois foram adotadas por eles — grifos 
nossos. 

No mesmo sentido, o responsável pelo centro de inovação e excelência de 
uma das maiores empresas do país do setor de alimentos dizia a respeito de um 
produto novo lançado ao mercado que, após ser lançado, demorou um bom 
tempo até ter uma demanda significativa:

[A nossa empresa] persistiu por que sabia que iria ter uma deman-
da, apesar do consumidor não poder enxergar.Isso eu acho que sig-
nifica insistir na inovação, persistir em uma novidade que às vezes o 
consumidor não vê. Eu acho isso muito bacana, pois a empresa que 
inova não é só aquela que descobre aquilo que o consumidor quer, 
às vezes ele verbaliza, mas às vezes ele não verbaliza... não está claro 
para ele o que ele precisa. Então, para mim, empresa inovadora de 
verdade, além de ouvir o consumidor sobre as suas necessidades 



PAEDI: Pesquisa sobre Atitudes Empresariais para Desenvolvimento e Inovação200

primárias, também tem que antever necessidades que nem o consu-
midor está vendo. Eu acho que isso é ser inovador para mim. [...] 
Então é criar uma necessidade, gerar uma demanda. Para mim, 
ser inovador é exatamente isso, criar uma necessidade e gerar uma 
demanda que você pode [desenvolver] sem ser auxiliado pelo con-
sumidor, mas você pode gerar... O diferencial de ser inovador é esse, 
gerar demanda — grifos nossos.

Em outra parte da entrevista, o mesmo empresário destacou a necessidade 
de que para uma empresa se antecipar e criar a demanda dos clientes (como tinha 
feito a sua firma quando “criou uma nova necessidade no carrinho do consumi-
dor”), é preciso ter clareza de que um certo grau de risco deve ser assumido:

Eu acho que são muitas [dificuldades]. A primeira dificuldade em 
uma grande empresa é admitir que não vai acertar em alguns casos, 
mas que vai na sua grande maioria errar e este erro não pode gerar 
frustração ou um obstáculo para a inovação e se a pessoa entra no 
barco que a inovação já existe ou que ela tem que se pagar, ela não 
vai existir dentro da empresa, porque ela demora muito para se 
pagar. (...) Mas, o grande desafio da inovação está em você garantir 
que continue acontecendo apesar de toda a empresa estar buscan-
do resultados... —grifos nossos.

A propensão a assumir riscos, a aceitar situações que envolvem maior grau 
de incerteza, está diretamente associada à atitude de se antecipar à demanda e 
criar mercados novos. Implica, nos termos de outro entrevistado, estar disposto a 
“trocar o quase certo pelo muito duvidoso” mas com a expectativa de que fazendo 
isto, os ganhos para a empresa possam ser consideravelmente maiores. Para isto, 
algumas das empresas da amostra que adotam esta posição como parte da sua 
estratégia,  delimitam uma margem de risco e apostam no futuro sabendo de 
antemão que a aposta nem sempre vai dar certo. O que é possível apreciar neste 
tipo de empresas é um espírito de “pioneirismo no mercado”, uma vontade de 
se colocar sempre como os primeiros na sua área de atuação. Para isso, essas 
empresas adotam como prioridade a política de que parte dos seus investimentos 
sejam dedicados à experimentação, à criação de base tecnológica e à exploração de 
tecnologias de fronteira. O entrevistado de uma empresa produtora de polipropi-
leno, polietileno, PET, PVC etc., , afirma:

Hoje, posso dizer que 87% de todos os desenvolvimentos estão 
alinhados com os interesses estratégicos da [empresa]. 13% a em-
presa] não sabe se está ou não. Por exemplo, esses nano compósitos 
não estão dentro do alinhamento estratégico da [empresa] porque 
no mercado ainda é um negócio muito novo. Mas, provavelmente 
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no futuro vai fazer parte. Então, a gente tem um espaço de 13 a 
15% para investir em tecnologias não convencionais.

Outro entrevistado, falando em representação da sua empresa que opera no 
setor aeronáutico, enfatizava também isto:

Você veja: nós investimos, grosseiramente, cinco, seis, oito, dez 
por cento do faturamento em P&D. [...] Porque é um mercado 
onde a competitividade do produto é mandatória. Se você não 
tiver um produto competitivo, não adianta, você não vende. [...] 
Então é preciso ser bom. E para ser bom você precisa sempre estar 
renovando e inovando. E graças a Deus, nós temos tido uma razo-
ável dose de sorte, de visão, de qualidade... Lembrando que você 
leva quatro, cinco, seis anos para pôr um produto no mercado, a 
sua previsão tem chances de não se materializar da forma como 
você pensou. O mercado pode mudar.

E em outra parte da entrevista o mesmo entrevistado descreve com mais 
detalhamento como trabalha o setor da engenharia e até que ponto a empresa dá 
autonomia para eles desenvolverem ideias de todo tipo:

A nossa visão é a seguinte: existem diversas fases de um funil. A 
gente joga em cima do funil tudo quanto é ideia maluca. Vai jo-
gando. Só que, à medida que vai se aprofundando, muitas vão 
caindo fora. (...) No caso da área de desenvolvimento tecnológico. 
Não é aplicação de produtos, não é desenvolvimento de produtos. 
[É desenvolvimento de tecnologia.] Nós temos um grupo, trinta 
ou quarenta pessoas, que ficam maquinando o que vai ter de recur-
sos no mercado. Eles tiveram a capacidade de enxergar o potencial 
da realidade virtual. (...) Então, esse pessoal gasta milhões por ano 
em maquinações sobre recursos, materiais, processos, ferramentas 
de engenharia, ferramentas de tudo quanto é jeito, etc. (...), e a 
partir desse ano nós triplicamos os investimentos nessa área —gri-
fos nossos.

O que merece destaque então, é essa “visão de futuro”, essa “visão do que 
vai ser” uma área, um setor de mercado no decorrer do tempo. Para detectar 
tendências, como afirma outras empresas, é importante estar atento aos fornece-
dores e concorrentes. Embora de formas diferentes, mas tanto uns quanto outros, 
são uma fonte importante de informações para a inovação dos que procuram se 
adiantar à demanda dos clientes. A esse respeito, o presidente de uma empresa 
líder na fabricação de máquinas-ferramenta, afirma sobre a importância de que as 
novas tendências sejam detectadas e incorporadas quanto antes:
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Eu acredito que todo fabricante que hoje tem sucesso sempre tem 
alguma inovação nova realmente, do ponto de vista de inédita. 
Mas isso deve ser talvez de 5% de todo o que ele investe. [...] 
Que é que nós temos que fazer? Nós temos que ao mesmo tempo 
procurar alguma coisa realmente diferente, inovadora, que nunca 
foi feita no mundo, mas a gente tem que olhar o que está sendo 
inventado e ideias realmente inovadoras, tendências que estão sur-
gindo e detectar o quanto antes isso aí, e incorporar, digamos, os 
princípios, as ideias e as tecnologias, que muitas vezes elas vêm de 
fornecedores inclusive. [...] A gente procura, então, verificar quais 
são as inovações que os nossos concorrentes, os nossos fornecedo-
res [estão desenvolvendo].

A partir de trechos das entrevistas semelhantes aos citados, construímos a 
categoria típico ideal “antecipação” salientando as seguintes características: 

a empresa antecipa tendências, cria a demanda, forma mercado, 
cria as necessidades antes do mercado/ cliente requerer. A empresa 
faz investimentos em tecnologias não estabelecidas e em experimen-
tação (“maquinações”). A empresa assume uma margem de risco 
e incerteza como parte da sua estratégia e aposta no futuro. Para 
isto, procura detectar tendências principalmente com fornecedores 
e concorrentes para, quanto antes, incorporar princípios, conceitos, 
ideias e tecnologias.

2.1.2 inovação segundo o grau da mudança

Outra diferenciação que foi emergindo da análise das falas — de algum modo 
complementar à atitude diante a inovação dos entrevistados, embora não neces-
sariamente equivalente, como ainda veremos— foi a de inovação segundo o grau 
ou grandeza da mudança introduzida pela empresa em seus principais produtos, 
processo e/ou serviços.. Isto é, os comentários dos entrevistados puderam ser orga-
nizados em três grandes grupos identificados provisoriamente como “mudança 
substantiva (a inovação como a busca do ‘o novo’)”, “mudança incremental (a 
inovação como a introdução de ‘pequenas’ modificações no que já existe)” e 
“pouca ou nenhuma mudança (‘a cópia’)”. Tentando caracterizar estas três dimen-
sões,  procedemos da mesma forma que no caso anterior, salientados os traços e as 
“palavras-chave” que nos ajudam a compor as categorias típico-ideais da inovação 
segundo o grau de mudança.

Incremental: 

Foi interessante constatar, no final de nossa classificação das empresas 
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segundo o critério de “grau de mudança”, que o tipo de inovação que mais fre-
quentemente realizam as empresas da Paedi é do tipo  “incremental”, motivo 
pelo qual nos referiremos a elas em primeiro lugar. Vejamos, portanto, como esta 
classificação foi construída. 

 O entrevistado, dono de uma empresa que fabrica e exporta dispensado-
res de moedas, afirma sobre o tipo de inovação que é introduzida nos seus produ-
tos: “Você vai tendo desenvolvimentos, aprimoramentos..., mas vai girando sobre 
o mesmo tema.” E depois de ter salientado que as inovações que a empresa está 
implantando visam, também, o crescimento do leque de produtos que ela pode 
oferecer —“para não depender de dois ou três produtos”—, volta a enfatizar:

São inovações sobre o mesmo tema. Tem que pensar, por exemplo, 
como é que eu vou colocar uma máquina desse tamanho lá dentro 
— e assinala para um espaço reduzido — Mas, de qualquer for-
ma, isso [a máquina por eles produzida] está dispensando moedas, 
então não muda muito. Mas inovação tem isso, cada dois ou três 
meses você tem que fazer uns ajustes na máquina — grifos nossos.

Nessa passagem, vemos que as noções destacadas são as de “aprimoramento” 
de um produto que já existe, de “adaptações” ou “ajustes”, também a de ideia de 
que este gênero de inovações é a forma de introduzir um diferencial a respeito do 
próprio produto que a empresa fabrica. Trata-se de mudanças que não transfor-
mam substantivamente a utilidade, o funcionamento ou o serviço que o produto 
presta, mas que introduz modificações que, em alguns casos, permitem estar colo-
cando no mercado modelos mais avançados do mesmo produto, ou agregando 
valor através das modificações e aprimoramentos. Por exemplo, quando consul-
tado sobre se os componentes mudaram muito no último tempo, o entrevistado 
da firma que produz equipamentos para rádio, TV e produção de vídeos, afirma: 

Não, não mudaram muito. O que mudou foi o que a gente agre-
gou de software, foi isso o que criou maior valor agregado para 
nós... O hardware é um complemento. É pouco até do valor agre-
gado que você tem no total, na hora da venda da solução. 

Já o entrevistado de uma empresa fabricante de equipamentos para auto-
mação industrial é claro ao explicar como se dá o processo de inovação dentro de 
sua empresa:

A inovação é uma coisa mais simples que a invenção. Tu modificas 
uma coisa que já existe. Quando tu modificas, tu te destacas. Tu 
modificaste para ficares diferente. E ela só é caracterizada como 
uma inovação quando apresenta resultados. Tu modificares e não 
obteres resultados é uma etapa não válida do processo de inovação. 
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Na realidade, tu tens que fazer esse teste: “modifiquei e não deu 
resultado. Volto pro início, remodifico e faço diferente até dar o 
resultado”. Então esse conceito a gente tem bem claro. E a gente 
realmente se diferencia nesse conceito.

Existe também a noção de que algumas das mudanças incrementais que 
são introduzidas nos produtos surgiram, às vezes, da necessidade de satisfazer a 
clientes específicos, e depois acabaram sendo incorporadas ao produto ou linha 
de produtos que a empresa fabrica regularmente. Em outros casos as pequenas 
modificações ou aprimoramentos que são feitos, visam diretamente não perder 
posições a respeito da concorrência, ou ampliar a quantidade de produtos que a 
empresa tem para oferecer. O representante de outra empresa, também na área 
de equipamentos eletrônicos, neste caso para rádio, televisão e telefonia, comenta 
que em um setor como esse...

...sempre existe mudança de tecnologia, então, quando vão haven-
do as mudanças de tecnologia, nós vamos entrando com tecnolo-
gias novas para atender esse mercado, então, essas são as inovações, 
algumas coisas são para a mesma tarefa, só muda a tecnologia e 
outras são para tarefas novas, das quais nós produzimos alguma 
coisa também.

Por sua vez, o entrevistado de uma empresa que fabrica transformadores, 
motores e geradores elétricos afirma:

—...48% de nossos produtos são produtos novos lançados nos úl-
timos cinco anos, quase 50% do faturamento da nossa empresa 
hoje responde por esses produtos...

— São produtos desenvolvidos internamente?

—Sim, mas não são inovações radicais, concepções totalmente di-
ferentes. Nós trabalhamos muito com inovações incrementais. Em 
dez anos nós fizemos diversas linhas de produtos..., inovações não 
tão radicais, mas com inovações importantes.

Esse tipo de inovação, em um bom número de casos, está relacionado com o 
melhoramento ou a substituição de matérias primas ou materiais. Assim o expres-
sou, por exemplo, o entrevistado de uma fábrica de calçados plásticos:

Nós fomos desenvolvendo uma tecnologia que hoje nos permite 
ter mais de oitenta fórmulas diferentes de PVC. Nós fomos apri-
morando, inovando, para poder ter diferentes tipos de PVC, desde 
o mais molinho, flexível, até um mais rígido, dependendo da apli-
cação. [...] O que é inovação? Em nosso caso é desenvolver uma 
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tecnologia que nos permita dar ao PVC aparência de madeira, 
de corda, de sisal, deixar ele com brilho, sem brilho, opaco, mais 
mole, mais duro, com cores diversos... Então, isso é inovação para 
nós, diferentes formulações de PVC que nós permitam oferecer 
maior qualidade e maior conforto. Por exemplo, nos começamos a 
adotar agora solas cada vez mais macias — grifos nossos. 

Vale a pena notar como o entrevistado usa quase como sinônimos os ter-
mos “aprimorar” e “inovar”. Isto marca uma diferença importante a respeito da 
associação que tradicionalmente era feita entre “inovação” e “invenção”. Como já 
foi salientado, a Paedi conseguiu constatar que para uma parcela significativa do 
empresariado essa concepção já foi superada. Como deixa claro o entrevistado de 
uma grande empresa que produz insumos para a construção — principalmente 
tubos e conectores:

Primeiro o empresário pensava que inovação é invenção pura, mas 
não é. Por isso eu digo, a primeira coisa que você tem que fazer 
é procurar a forma de otimizar tudo. Às vezes inovação é uma pe-
quena coisa... Mas tem que ficar claro que você tem que tirar tudo 
o que você pode tirar do item inovação e que a inovação não está 
na invenção, está numa maneira nova de você chegar lá, de você 
chegar até o cliente  —grifos nossos.

No mesmo sentido falava o presidente de uma empresa líder na fabricação 
de máquinas-ferramentas. Embora a sua empresa, ao longo dos anos, tenha pro-
duzido um importante número de invenções que geraram patentes registradas em 
vários países, ele afirma:

Agora, essas patentes não são as que geram receita, pelo menos 
as principais receitas e os principais resultados. Elas também aju-
dam, também são importantes, mas aquilo que permite à empresa 
crescer e ter lucro e continuar investindo no desenvolvimento são 
inovações que não são patenteáveis, que não são inéditas, mas que 
são desenvolvimentos, porque tinha um produto e desenvolveu um 
outro, usando a tecnologia disponível mais moderna existente — 
grifos nossos.

Novamente temos a ênfase colocada na inovação como um desenvolvi-
mento encima do que já existe, um melhoramento ou aprimoramento que vai 
incorporando as novas tecnologias que vão estando disponíveis. Chegamos assim, 
a partir de casos como os citados, a sintetizar o que entendemos como inovação 
incremental da seguinte maneira:

É incremental a inovação que parte sempre de um produto, processo 
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ou serviço que já existe, ao qual é incorporado um diferencial com 
o objetivo de lhe agregar valor, baixar seus custos de produção, 
aumentar a sua produtividade, melhorar as suas qualidades, subs-
tituir matérias-primas ou materiais, satisfazer necessidades espe-
cíficas dos clientes ou aumentar o leque de produtos oferecidos 
pela empresa. Trata-se de melhoramentos, aprimoramentos, desen-
volvimentos, e/ou adaptações em algo que já existe. Normalmente 
são inovações não patenteáveis por não serem inéditas, embora 
certos desenvolvimentos, em alguns casos, possam ser também pa-
tenteados. 

substantiva:

Se, como antecipamos, a grande maioria das empresas da nossa amostra 
fazem mudanças de tipo incremental nos seus produtos, processos e/ou serviços, 
há algumas que além de fazer esse tipo de inovações, têm introduzido (ou procu-
ram introduzir) no mercado produtos que não existiam como tais, produtos total-
mente novos ou significativamente novos.15 Geralmente esses produtos envolvem 
um alto grau de inovação tecnológica, o desenvolvimento de novos conceitos, 
a experimentação com novos materiais ou a apresentação de um design revolu-
cionário que torna o produto em boa medida inédito, original. Por isso mesmo, 
trata-se de inovações que, tipicamente, poderiam ser patenteadas — embora, 
como já destacamos, dependendo das características e da dinâmica interna de 
cada setor, nem sempre esta seja a estratégia seguida ou a mais conveniente.

Um caso claro de como ambos os tipos de inovação — com maior ou 
menor grau de mudança— convivem nas empresas nacionais de ponta é dado 
pelo depoimento do último entrevistado citado, o presidente da firma que fabrica 
máquinas-ferramenta. Embora, como vimos, ele não deixe dúvidas a respeito da 
importância que as inovações incrementais têm para a sua empresa — ao ponto 
de mostrar que, sendo elas as que geram a maior parte da receita e, portanto, delas 
depende o crescimento e os lucros que possibilitam os investimentos para futuros 
desenvolvimentos— em outra parte da entrevista mostra também até que ponto 
a sua empresa tem se preocupado com a criação de novos produtos:

Nós temos algumas inovações que foram no conceito de ser iné-
ditas, inclusive nós temos muitas patentes concedidas, não apenas 
no Brasil, mas principalmente nos mercados mais desenvolvidos. 
[...] Entre concedidas e em fase de análise, [são] mais de cem. Já 
concedidas, cerca de setenta nos Estados Unidos, Europa e Japão, 

15 Por este motivo, as classificações “incremental” e “substantiva” não são excludentes. Geralmente as empresas 
que conseguem introduzir no mercado  inovações substantivas é por que também fazem regularmente inovações 
incrementais nos seus produtos, processos e serviços. 
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que são os mercados onde as grandes novidades são registradas. 
Conseguir uma patente nos Estados Unidos, na Europa e no Ja-
pão, como nós conseguimos, é porque o registrado é reconhecido 
como algo realmente inédito.   

O motivo, justamente, de destinar recursos e esforços na introdução de 
novos produtos ou mudanças substantivas no que se vinha fazendo fica bem 
explicado com o comentário de um entrevistado de uma empresa de tintas e 
esmaltes para a indústria gráfica:

Agora, existe um ponto que é muito importante de se entender: 
a adaptabilidade do produto é uma coisa, inovação [substantiva] 
é outra. Quer dizer, eu posso sobreviver no mercado adaptando 
meu produto às necessidades do mercado. Mas no momento em 
que o mercado, por uma decisão tecnológica ou por um novo pro-
duto que está sendo criado... vamos dar um exemplo: na nossa 
linha você fala muito hoje em tinta digital. A tinta digital, até em 
alguns pontos vem substituir a tinta off-set. Quer dizer, se nós 
não olharmos para isso como um futuro competidor, pode ser que 
nós estejamos fadados a virar uma Remington no mundo das PC. 
Então, eu acredito que sim, dá para você adaptar muito. Dá para 
você adequar o seu produto e sobreviver em determinadas linhas. 
Mas no momento em que essa tecnologia mudar, e se você não ti-
ver acesso à essa tecnologia, por patentes, etc., provavelmente você 
estará fadado a mudar de ramo.

Em sintonia com essa advertência e como forma de justificar a necessidade 
de que a empresa esteja preparada para, além de produzir mudanças incrementais, 
ter condições de reagir a desafios maiores se voltando para novos produtos, o 
entrevistado de uma firma que fabrica retentores e sistemas de vedação e condu-
ção, ponderava:

Hoje o mundo promove mudanças drásticas e se você não tiver um 
compromisso com a inovação [substantiva], tua empresa morre de 
um dia para outro. 

Também, como já foi salientado, na consideração de alguns entrevistados 
a palavra “inovação” propriamente dita, se associa ao que estamos denominando 
aqui de inovação substantiva. Em alguns casos fala-se até em “inovação radical”, 
para enfatizar que se trata da criação de algo realmente novo, “produtos de rup-
tura”. Porém, por “inovação radical”, mais comumente se entende o resultado 
de uma pesquisa acadêmica ou desenvolvimento tecnológico cuja consequência 
é algo absolutamente novo, inclusive, algo que, por isso mesmo, ainda nunca foi 
para o mercado. Neste sentido, este tipo de “inovação radical”, embora seja difícil 
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de encontrar exemplo dela nas empresas entrevistadas, serve como limite extremo 
para nossa categoria típico-ideal “inovação substantiva”. 

Na prática, a constatação na hora de classificar o tipo de inovação segundo o 
grau de mudança que a empresa introduz nos seus produtos apresenta as dificul-
dades próprias de ter que ponderar também o tipo e o tamanho da empresa. Isto 
é, quais são os seus principais produtos e as características do setor no qual opera. 
Um exemplo interessante e claro, neste sentido, vem de uma firma que produz 
vacinas e outros produtos veterinários. O entrevistado salienta que: 

...uma questão muito importante é o tipo de inovação que uma 
empresa do nosso perfil pode fazer, não digo fazer uma molécu-
la nova, que é um investimento muito grande para uma empresa 
como a nossa.16 Em lugar disso, nós quisemos criar uma associação 
de artigos químicos ou de antígenos para fazer uma vacina que de 
repente ninguém pensou. [...] Então, a gente tem alguns produtos 
que o tipo de associação que a gente propôs para o químico e é 
único no mercado. [...] A gente fez uma associação ao juntar um 
produto antiparasitário com um produto que age no metabolismo, 
como vitaminas e minerais, e teve um enorme sucesso mercado-
lógico. Nós fomos os primeiros a propor isso. Então, a gente tem 
tido inovação, não radical, porque o perfil que a gente tem não 
permite isso, mas nós temos inovado de fato em termos de tecno-
logia, de produto e no mercado, sabendo combinar elementos de 
uma forma muito criativa e inteligente e sabendo resolver farma-
ceuticamente incompatibilidades de uma maneira tal que tenha-
mos como resultado um produto que funcione. 

Depois o entrevistado dá exemplos de alguns dos produtos fabricados pela 
empresa que, como ele mesmo salientou, embora não sejam uma inovação radical 
—algo que tem mais a ver com uma invenção do que com a inovação no sentido 
schumpeteriano, isto é, como o estabelecimento de novas combinações —, são 
produtos que acabaram sendo, ou “único no mundo”, como foi o caso de um 
antimastítico, ou “uma coisa que não tem em lugar nenhum”, como um antipa-
rasitário que incorpora nutrientes. 

Com este último exemplo fica delineado o sentido dado à noção “inova-
ção substantiva” dentro da nossa pesquisa. A categoria típico-ideal que serviu 
como referência para a nossa classificação foi construída tendo por base a seguinte 
definição:

16 em outra parte da entrevista o entrevistado enfatiza: “uma molécula nova não é para nosso bico hoje. isso significa 
dezenas de milhões de dólares. não é para nós hoje. hoje em dia tem que ser inteligente para por no mercado outros 
tipos de inovações.”
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Há inovação substantiva quando a mudança introduzida dá ori-
gem a um produto, processo ou serviço que, em principio, não existe 
como tal e, por envolver uma nova tecnologia, novos materiais e/
ou novos conceitos ou design, é possível considerá-lo com substan-
tivamente novo. Por se tratar de algo em boa medida inédito, tende 
a ser patenteado pela empresa. No limite típico-ideal — difícil de 
achar na prática—, trata-se de um produto, processo ou serviço de 
“ruptura”, de uma “inovação radical”, de  algo absolutamente novo 
que nunca foi para o mercado.

Cópia: 

O contraponto da inovação substantiva seria a não mudança, a situação na 
qual não há inovação nos produtos, nos processos ou nos serviços que a empresa 
realiza ou presta. Neste sentido, pode ser lido como uma “cópia”, por se tratar de 
uma reprodução e/ou imitação sem alterações ou com alterações muito pequenas 
do que a própria empresa vinha fazendo ou do que é produzido por uma outra 
empresa. Aqui se tornam necessários dois esclarecimentos. Em primeiro lugar,  
pelas características da amostra construída pela Paedi, que partiu de empresas ou 
que tinham inovado nos últimos anos ou que tinham grande potencial para se 
tornarem inovadoras, os casos de cópia são raros no universo aqui pesquisado. 
No entanto, se levamos em consideração o universo total das empresas brasileiras, 
eles não constituem uma parcela pouco significativa, pelo contrário, representam 
a parcela mais expressiva das empresas, basta lembrar que pelos dados da Pintec 
2005, apenas 33% das empresas industriais no Brasil realizaram algum tipo 
de inovação, uma proporção semelhante aquelas encontradas das duas edições 
anteriores (Pintec 2001 e 2003). Por outro lado, existem certamente dificuldades 
em estabelecer o que é puramente uma “cópia” e o que é uma adaptação,  que 
se produz a partir de algo já existente mas que introduz alguma modificação , 
como por exemplo, para se adequar ao gosto ou às necessidades do consumidor 
nacional. Neste caso, o limite entre se há ou não há inovação é sempre bastante 
difuso e relativo, e isto acontece particularmente no caso de algumas empresas, 
pelas características específicas do setor no qual elas operam —por exemplo, as 
que necessariamente seguem tendências e padrões internacionais por estarem 
vinculadas à produção de artigos de moda. Isso gera a dificuldade de estabelecer 
se pequenas modificações introduzidas no produto ou no processo de fabricação 
constituem ou não inovações. O critério seguido para classificar as empresas nesta 
categoria foi, portanto, considerar os motivos que levam o próprio entrevistado a 
considerar o que faz como “cópia”.

Assim, o entrevistado de uma firma que faz eixos veiculares e kits de suspen-
ção automática afirma claramente:
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Muita coisa que nós fabricamos, nós copiamos... nós copiamos as 
coisas. Então, se você, ou outro produtor, tem um produto espe-
cial, um produto novo que você colocou num implemento rodo-
viário, o dono, o comprador deste produto nos avisa. Nós vamos 
lá e desenhamos toda a peça. [...] A empresa, na parte de pesquisa, 
acompanha os outros. Na parte de desenvolvimento, e conforme a 
gente vê se o produto é bom e vai dar resultado, ai nós passamos a 
desenvolvê-lo. Nós não desenvolvemos um produto novo que não 
exista no mercado. Nós basicamente copiamos o já existente de 
outras empresas.

Na mesma linha, o entrevistado de uma fábrica de brinquedos comenta:

Para ser sincero nós somos um setor muito tradicional, clássico. Evi-
dentemente se nós falamos no processo de plástico, temos [hoje no 
mercado] máquinas de primeiríssima geração. Não é o nosso caso, 
nós temos uma tecnologia muito convencional. O que nós temos é 
uma busca incessante de espaço no mercado. Agora, sobre tecnologia 
e inovação, é o que se fala no Brasil: “pouco se cria, tudo se copia”.   

Assim, partindo de casos como esses construímos a categoria “cópia”, a que 
ficou resumida como:

A situação em que não há mudança (limite típico-ideal) ou as alte-
rações e adaptações são tão pequenas que levam o próprio entrevis-
tado a considerar o que faz como “cópia”, “imitação” ou “repro-
dução”. 

É importante salientar que foi tomado como critério que a prática descrita 
pelo entrevistado fizesse parte do presente da empresa — do que a empresa está 
fazendo ou produzindo na atualidade. Este critério é relevante porque não é inco-
mum que os entrevistados aludam ao passado, quando a empresa começou as sua 
atividades copiando produtos, processos ou serviços de outras empresas. Porém, 
o que interessa para os objetivos da Paedi é o que, de fato, as empresas estão rea-
lizando hoje e qual é a atitude do empresariado diante a inovação na atualidade. 

3. CoNCLusões

A Paedi nos ajuda e entender os dilemas das empresas no Brasil e a forma como 
enfrentam os desafios. Nosso texto procurou explorar como algumas firmas 
entendem e procuram lidar com a inovação, e em que medida a incorporam 
como estratégia para competir no mercado. Os resultados, como vimos, foram  
interessantes e sugestivos. 

Primeiro, vale a pena sublinhar que entre as empresas da amostra é unânime 
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a importância atribuída à inovação. Nenhum dos entrevistados apontou a inova-
ção como um modismo, algo eventual ou passageiro. Em todos casos a inovação 
é vista como um instrumento decisivo no mundo atual, mais precisamente no 
Brasil pós-abertura dos anos 1990, que teria imposto uma nova dinâmica de 
competição. Embora isto fosse esperado, é interessante reforçar essa percepção, 
sobretudo quando lembramos que em princípio inexiste uma cultura da inovação 
no Brasil, conforme indicam os números da Pintec.

Segundo, no que concerne à noção de inovação, vimos que as empresas 
industriais aqui investigadas interpretam a inovação como uma atividade que é 
essencialmente voltada aos resultados, ao maior lucro, maior produtividade, maior 
competitividade. Inovação deve ser lida como uma ferramenta, um instrumento 
que permite melhorar o poder concorrencial daqueles que se arriscam a realizá-la. 
Nesse sentido, conforme já apontam os estudos, inovar é produzir um novo valor.

Este novo valor, para os empresários, não corresponde sempre a um novo 
bem ou serviço, no sentido de algo pioneiro no mercado. Diferente disso, a ino-
vação pode estar na criação de algo já comercializado, mas que outros empresá-
rios vão atrás de produzir porque precisam acompanhar as tendências, se manter  
atualizados face os concorrentes e porque têm a expectativa de que tais inovações 
tragam resultados positivos para o seu faturamento.  

Dentro dessa concepção, todavia, é preciso chamar a atenção para uma pro-
pensão a associar inovação à inovação tecnológica. Embora as empresas tenham 
sido convidadas a falar das principais inovações que realizaram nos últimos dez 
anos, a maioria se deteve em citar mudanças nos produtos. Em muito menor 
escala, vimos as empresas à vontade para comentar inovações no marketing, na 
esfera organizacional, na forma de distribuir os bens, etc. O produto, em geral, 
dominou a cena. Essa observação é importante, pois pode ser um indício de que 
muitas empresas podem não ter de fato consciência da diversidade de caminhos 
que têm para inovar, das diversas oportunidades que podem perseguir para con-
seguir melhorar seu desempenho no mercado, possibilidades estas que extravasam 
a da fabricação de um novo bem. Obviamente, há empresas que utilizam todas 
as ferramentas que estão ao seu alcance para promover a inovação nos diversos 
ambientes da empresa. Mas dentro do universo investigado pela Paedi, esses casos 
apareceram com menor frequência se comparados com as referências às inovações 
tecnológicas. Isso nos sugere a necessidade de um esforço para difundir entre as 
empresas a cultura da inovação, apresentando-a em suas várias feições.  

Ainda no que tange à noção de inovação do empresariado, é interessante 
notar como a colaboração de outros agentes – fornecedores, clientes, universi-
dade etc. –, é apontada como algo desejável e praticado, seja porque estes agen-
tes atuam como uma fonte segura de informações, seja porque podem ser um 
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parceiro direto no desenvolvimento da respectiva inovação. Independente do 
formato dessa relação, ela é avaliada como um fator importante pela maioria das 
empresas e essa é uma novidade animadora no contexto brasileiro. Basta lem-
brarmos no modo como a indústria costumava se organizar e atuar, para vermos 
a baixa ou quase inexistente tradição de relacionamento entre empresas e univer-
sidades, por exemplo. No mais das vezes, o que se percebia eram as empresas tra-
balhando numa estrutura verticalizada, independente, pouco afeita às parcerias. 
Se somarmos aqui, conforme veremos nos  próximos capítulos, o movimento de 
diversas empresas em direção ao exterior a fim de adquirir informações, novos 
conhecimentos, novas tecnologias, de firmar alianças, de atualizar suas estratégias 
etc., teremos um quadro ainda mais distinto do passado. Em outras palavras, 
identificamos empresas com uma postura muito mais adepta do estreitamento de 
laços, de trocas e de contato com agentes dentro e fora do país, o que representa 
um salto de qualidade muito significativo e demonstra que há empresas buscando 
se alinhar às tendências internacionais, onde se vê cada vez mais um esforço, 
inclusive dos governos, para estimular esses diversos tipos de relacionamento. 

Tomando como mote ainda a noção de inovação, especialmente o sen-
tido muito prático salientado pelos entrevistados, foi possível observar que ele 
se reflete diretamente no grau de mudança que as empresas tendem a empre-
ender. Isto é, como vimos, as empresas mostram tendência a realizar inovações 
incrementais, inovar em cima de processos, produtos e serviços já conhecidos 
do público. Essa informação, no entanto, não traz muita novidade, haja vista a 
Pintec já ter apontado fenômeno semelhante. Mas é importante reafirmar que 
as empresas inovam menos na fronteira do conhecimento e mais por meio de 
constantes melhorias e adaptações em tecnologias existentes e que estas podem 
ir muito além da simples cópia de nacionais ou importados. As adaptações, em 
geral, solicitam uma capacidade de aprendizado por parte das empresas, exigem 
investimentos em capital humano e físico, interações entre agentes, pesquisas, 
esforços para acertar na seleção da tecnologia passível de ser aprimorada e que 
melhor atenda às necessidades do mercado ao qual se destina. Isso mostra que a 
atividade de adaptação também envolve riscos, ainda que sejam bem menores do 
que os enfrentados pelos “saem na frente”. Kim e Nelson (2000) sintetizam tudo 
isso afirmando que as cópias criativas são atividades que não ocorrem no vácuo. 
Todo esse processo pode ser qualificado, portanto, como o da difusão da inovação 
(que são as imitações e adaptações feitas por terceiros). Ela se impõe como um 
fenômeno de relevo, disseminado pelos diferentes setores e portes de empresas e 
que imprime forte dinâmica às economias. Nesse cenário, P&D é uma atividade 
naturalmente importante, no entanto, tão ou mais importante é a capacidade 
que as empresas têm de inovar continuamente por meio do aproveitamento do 
conhecimento e das técnicas já disponíveis, pois aqui se origina parte significativa 
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da lucratividade que propicia novos investimentos.   

Esse dado é relevante, pois conforme apontado na introdução, é comum 
associar-se inovação às mudanças tecnológicas na fronteira do conhecimento, 
mais recorrentes nos países avançados. No entanto, como aponta Kim, “as gran-
des inovações tecnológicas não são as únicas, e talvez nem sequer as principais 
fontes de melhoria da produtividade na história do desenvolvimento industrial 
[dos] países [avançados]. Transformações menores em tecnologias vigentes têm 
constituído uma fonte vital e contínua de aumento da produtividade em quase 
todos os ramos de atividades, tanto em países desenvolvidos como naqueles em 
processos de catching up” (2005: 19). Assim, atribuir à inovação um caráter iné-
dito ou de ruptura, reduz o peso de um leque amplo e significativo de inovações 
que imprimem forte dinamismo à economia, como as inovações incrementais, 
organizacionais e nas estratégias de distribuição de bens e serviços. 

Essa última ideia é confirmada por Arundel and Hollanders (2006) ao anali-
sarem dados europeus de difusão da inovação. Segundo os autores, em 1993, 31% 
do faturamento de empresas industriais provinham da venda de produtos novos 
ou melhorados do ponto de vista da atividade da empresa (ou seja, já existiam na 
praça), e apenas 7% vinham dos produtos realmente novos para o mercado. Isto 
equivale a dizer que a maioria das inovações se baseava em ideias existentes, e não 
em novas invenções.

Esse é um ponto-chave na discussão sobre inovação para qual a Paedi pode 
contribuir. Os depoimentos, aqui colhidos reforçam o papel e importância dos 
processos de difusão da inovação como plataforma para o aumento da competi-
tividade econômica. Indicam que as empresas se valem de conhecimentos exis-
tentes, mas para adaptá-los combinam variados esforços, recorrem a diferentes 
fontes de informação e conhecimento. Acreditamos que esse dado abre as portas 
para uma discussão sobre políticas de inovação, não tanto pautadas pelo apoio 
às atividades de pesquisa, como é recorrente, mas à oferta de mecanismos que 
deem mais condições às empresas para utilizarem conhecimentos já disponíveis 
no mercado. Estamos falando desde uma melhor divulgação dos instrumentos 
de apoio já existentes (programas) que as empresas possam vir a utilizar, até o 
estímulo às parcerias entre universidade-empresa, oferta de capital e benefícios 
fiscais, de modo que elas se sintam sempre instigadas a realizar inovações.

Já caminhando para a conclusão do texto, podemos afirmar que a Paedi 
aponta também a existência de um grupo de empresas que empreende um esforço 
superior com respeito à inovação. Essas firmas buscam sair à frente no mercado, 
se adiantar aos concorrentes no lançamento de novos bens ou serviços, conse-
guir uma inserção distinta, o que as expõem a uma série de testes e riscos que a 
opção por seguir tendências ou padrões em boa medida minimiza. Com efeito, a 
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busca por algo realmente novo significa percorrer caminhos mais incertos, logo, 
os desafios enfrentados por essas empresas são maiores, a demanda por recur-
sos humanos altamente qualificados é ainda mais acentuada e o contato com os 
mercados externos torna-se uma exigência quase que natural. Do ponto de vista 
das políticas públicas, é possível que esse tipo de comportamento peça formas de 
ações específicas para atender aos desafios também específicos.

Para esse conjunto menor de empresas, fizemos alguns cruzamentos simples 
com outras informações disponíveis no banco de dados da Paedi. Os resultados 
foram interessantes e ficam aqui como indícios que precisam ser explorados em 
maior detalhe. Vejamos:

•	 O primeiro dado que chama a atenção é que, proporcionalmente aos 
demais grupos, as empresas reunidas nas categorias “antecipa” e/ou “faz 
inovação substantiva” pelas nossas definições, estão mais presentes no 
grupo AA estabelecido pelo IPEA. Ou seja, são identificadas como as 
empresas mais inovadoras e competitivas da amostra; 

•	 Essas empresas mais propensas a se antecipar ou fazer inovações subs-
tantivas tendem a ocupar mais de 500 pessoas, o que indica a relevância 
das grandes empresas para se realizar projetos de maior envergadura;

•	 Por último, do ponto de vista das exportações, vemos que praticamente 
todas as empresas reunidas nas categorias “antecipa” e/ou “faz inova-
ção substantiva” exportaram entre 2003 e 2005 e que a inserção nos 
Estados Unidos, Europa e Ásia é superior àquela apresentada pelos de-
mais grupos de empresas, especialmente as classificadas no grupo “não 
acompanha” e/ou “faz copia”, cujas empresas ou não exportam ou as 
vendas têm como destino basicamente a América do Sul. 

Estes resultados são primeiros apontamentos que requerem uma análise 
aprofundada. Mas sugerem que as estratégias pautadas pela inovação adotadas 
por essas empresas refletem uma maior penetração no mercado, sobretudo, nos 
mais sofisticados, em que o preço sozinho não é o fator mais decisivo na com-
petição, mas apenas um dos ingredientes de um pacote em que também entram 
a exigência de qualidade, de capacidade para cumprimento de prazos, de certi-
ficações, de respeito às normas técnicas etc., em outras palavras, que exige uma 
capacitação maior e uma boa estrutura das empresas para atender os inúmeros 
requisitos. Isso não pode passar despercebido aos olhos dos dirigentes públicos. 
A questão de fundo é, portanto, uma vez que se tem mais clareza de como as 
empresas veem a inovação, a direção que dão às suas estratégias e o tipo de esforço 
que estão dispostas a empreender, discutir políticas que melhor atendam essas 
especificidades, a fim de que essas firmas continuem inovando e aumentem sua 
competitividade no mercado externo.
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cAPitulo 7

tIPos e trAjetórIAs De eMPresÁrIos

demétrio Gaspari cirne de toledo1

maria carolina vasconcelos oliveira2

INTrODuçãO

Este artigo apresenta uma tipologia dos empresários das empresas inovadoras 
brasileiras a partir das variáveis coletadas pela Pesquisa Paedi para descrever esses 
indivíduos. A tipologia é construída a partir dos atributos individuais e da tra-
jetória dos empresários e, ao final, é comparada a informações referentes às ati-
tudes dos empresários frente ao mercado e às formas de inovação na empresa. O 
objetivo consiste em saber se a um determinado tipo de empresário corresponde 
certo tipo de orientação estratégica da empresa, o que poderia explicar padrões 
diferentes de inovação entre as empresas brasileiras. 

A primeira parte do artigo apresenta a tipologia dos empresários da amostra 
da Pesquisa Paedi: os tipos X, Y e Z, sub-grupos da amostra, são descritos segundo 
seus atributos individuais e suas trajetórias profissionais. A seção seguinte analisa 
quatro casos emblemáticos de empresários que resumem as características e traje-
tórias de cada um dos tipos. O passo seguinte é comparar esses sub-grupos com 
atitudes dos empresários frente ao mercado e à inovação. Por fim, são apresenta-
das as conclusões e principais implicações de nossos achados para o desenho de 
políticas públicas. 

uma tipologia dos empresários

Nesta seção apresentaremos a tipologia de empresários das empresas da amostra 
da pesquisa Paedi. Remetemos o leitor interessado em maiores detalhes da meto-
dologia empregada ao Anexo Metodológico deste artigo. Por ora, daremos uma 
breve explicação dos aspectos metodológicos mais relevantes, concentrando-nos 
na descrição dos resultados do modelo e nas suas implicações. 

A tipologia dos empresários foi construída a partir de um modelo estatístico 

1. Pesquisador cebrap
2. Pesquisadora cebrap
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construído pelo Ipea que tentava identificar fatores que explicavam crescimento, 
exportação e obtenção de preços prêmios como indicativos do desempenho das 
empresas brasileiras. Esse modelo gerou três grupos de empresas (AA, AB e BA). A 
partir desses grupos, produziu-se uma amostra representativa das empresas indus-
triais brasileiras que serviu de base para a Pesquisa sobre Atitudes Empresariais 
para o Desenvolvimento e Inovação. 

Nossa tipologia foi construída a partir dos dados coletados daquela amostra 
de empresas brasileiras dos grupos AA, AB e BA. O banco de dados montado 
pela Paedi consistia em informações relativas aos empresários (características indi-
viduais, formação, domínio de idiomas, cargo etc.) e às empresas (faturamento, 
exportação, crescimento, faixa de pessoal ocupado etc.) da amostra. 

Além das informações coletadas por questionários fechados, foram realiza-
das entrevistas estruturadas de resposta aberta com os empresários das empresas 
que compunham a nossa amostra. Essas informações complementaram o pri-
meiro banco de dados e formaram um segundo banco de dados, composto pelas 
transcrições daquelas entrevistas. 

A estratégia metodológica utilizada para construir a tipologia dos empresá-
rios teve três etapas e combinou métodos quantitativos e qualitativos, análises por 
agregados, tipos e indivíduos. Expomos os passos brevemente. 

Em primeiro lugar, geramos um modelo probabilístico por meio do método 
GoM (Grade of Membership) que criou tipos de empresários e distribuiu os casos 
reais de nossa amostra entre os tipos. Os tipos gerados pelo modelo GoM geram 
casos com graus de pertencimento a cada tipo, ou seja um caso qualquer não 
precisa ser completamente igual em todas as variáveis. Além disso, os tipos são 
multidimensionais, isto é, levam em consideração várias dimensões (na forma 
das variáveis que alimentaram o modelo inicial) definidoras do nosso objeto de 
estudo - o empresário. 

Uma vez estabelecido o modelo, isto é, as dimensões significativas e a dis-
tribuição dos casos reais entre os tipos, procedemos à análise de aspectos rele-
vantes das entrevistas que pudessem acrescentar informações relevantes ao nosso 
modelo inicial, em especial os trechos sobre a trajetória educacional e profissional 
do empresário, construindo tipos de trajetórias. Esses dados foram novamente 
interpretados e a partir deles ampliamos o modelo analítico, acrescentando agora 
as informações extraídas do conjunto das entrevistas.

Por último, selecionamos, com base em nosso modelo inicial e nos tipos de 
trajetórias mais relevantes, os casos mais representativos das dimensões do modelo 
e dos tipos de trajetórias. Foram escolhidos um caso do tipo X de Empresário, 
dois do tipo Y e um do tipo Z. 
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Esses quatro casos foram analisados separada e detidamente, procurando 
extrair de cada um deles o que ele apresentava de mais emblemático em relação 
aos tipos de empresário dos quais cada um fazia parte. 

os tipos de empresários: X, Y e Z

A tipologia de empresários começou por criar um modelo probabilístico multidi-
mensional que descrevesse com maior precisão e interpretabilidade os dados sobre 
empresários. O modelo inicial era composto por 17 variáveis relativas a atributos 
individuais dos 81 empresários de nossa amostra. 

quadro 1
variáveis do Modelo final

Faixa etária;

Graduação em engenharia;

Graduação em administração;

Graduação em economia;

Graduação em outros cursos;

Graduação em universidade pública;

Graduação em universidade privada;

Graduação em universidade estrangeira;

Graduação em outras universidades/faculdades;

Pós-graduação em administração ou engenharia;

outra pós-graduação;

Pós-graduação em universidade pública;

Pós-graduação em universidade privada;

Pós-graduação em outro curso;

Pós-graduação em universidade estrangeira;

domínio do inglês;

domínio de outro idioma que não o inglês;

cargo na empresa;

tempo na empresa;

condição do empresário (fundador, herdeiro, contratado ou consultor);

Participação do empresário em associação emrpesarial

empresa sob controle familiar controle familiar.

Foram criados três tipos (tipo X, tipo Y, tipo Z), que apresentaram alta 
coerência interna e consistência interpretativa. O modelo final é composto por 
cinco dimensões significantes: a) idade, b) escolaridade, c) cargo do empresário, 
d) condição do empresário e e) faixa de tempo na empresa. Os tipos X, Y e Z são 
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caracterizados, portanto, pelo modo como essas cinco dimensões estão distribu-
ídas dentro de cada tipo. A seguir, descrevemos os três tipos em relação àquelas 
cinco dimensões. 

O tipo X tem, em relação a suas dimensões definidoras, as seguintes carac-
terísticas: em termos de idade, é o tipo que apresenta os resultados mais signifi-
cantes na faixa “acima de 70 anos”; em termos de escolaridade, o resultado mais 
significante é a ausência de graduação e, conseqüentemente, de pós-graduação; 
quanto ao cargo do empresário, o tipo X caracteriza-se por apresentar, como 
resultado mais significante, o cargo de presidente; em relação à condição do 
empresário, “fundador de empresa” apresentou o resultado mais significante; por 
fim, na dimensão faixa de tempo na empresa, o tipo X apresenta os resultados 
mais significantes para a faixa “acima de 30 anos na empresa”. Em resumo, o tipo 
X caracteriza-se por ser o tipo mais velho, com a menor escolaridade, ocupando 
o cargo de presidente, é fundador da empresa e está há mais tempo na mesma 
empresa. 

O tipo Y caracteriza-se em relação àquelas dimensões pelas variáveis seguin-
tes: em termos de idade, apresenta o resultado mais significante na faixa “acima 
de 70 anos”, com a faixa de “55 a 69 anos” vindo em seguida; em relação à esco-
laridade, o tipo Y caracteriza-se por ter graduação e por não ter pós-graduação; 
quanto ao cargo que ocupa, os resultados mais significantes foram “presidente” 
e “diretor geral, industrial ou executivo”, respectivamente; o tipo Y caracteriza-
-se também por apresentar como resultado mais significante para a condição do 
empresário “fundador” e estão há mais tempo na empresa (“acima de 30 anos na 
empresa”). O tipo Y, portanto, tem como principais características ter 55 anos ou 
mais (com resultados mais significantes para a faixa “acima de 30 anos”), escolari-
dade média (fez graduação, principal diferença em relação ao tipo X anterior), o 
predomínio de cargos de “presidência” e “diretor geral, industrial ou executivo”, 
ser fundador e estar na empresa há mais de trinta anos. 

O tipo Z, por último, encontra-se na ponta da distribuição daquelas dimen-
sões. Em termos de idade, é o tipo com resultados mais significantes nas faixas 
mais novas (“até 40 anos”); tem a escolaridade mais elevada de todos os três tipos 
(“graduação” e “pós-graduação”); quanto ao cargo, apresenta resultados signifi-
cantes para todas as categorias menos “presidente”, mas a que apresenta resultados 
mais significantes é a categoria “outros diretores”, seguida das categorias “vice-
-presidente” e “diretor ou gerente inovação, P&D ou tecnologia”; quanto à con-
dição do empresário, o resultado mais significante se dá na categoria “comprador 
da empresa”, seguido da categoria “herdeiro”; esse tipo apresenta os resultados 
mais significantes, para a dimensão tempo na empresa, a categoria “até 5 anos 
na empresa”. Em síntese, o tipo Z é mais jovem, mais escolarizado (graduação e 
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pós-graduação), ocupa cargos intermediários e mais especializados, é comprador 
da empresa ou herdeiro e está há menos tempo na empresa. 

Assim, esses três tipos extremos podem ser definidos nos seguintes termos: 
o tipo X é caracteristicamente mais velho, menos escolarizado, é fundador da 
empresa e ocupa o cargo de presidente, estando há mais tempo na empresa em 
comparação com os demais tipos. O tipo Y é caracterizado por ser um pouco mais 
jovem (acima de 55 anos – tenha-se em mente, no entanto, que o resultado mais 
significante ter se apresentado para a faixa “acima de 70 anos”), ter escolaridade 
maior do que o tipo X (fez graduação), ocupar os cargos de presidente e “dire-
tor geral, industrial ou executivo”, respectivamente (este último, segundo nosso 
interpretação, em função de sua maior escolaridade/especialização), ser fundador 
e estar na empresa há mais de 30 anos. O tipo Z, por sua vez, é o mais jovem, o 
de maior escolaridade, ocupa cargos de direção ou cargos mais especializados, é 
comprador da empresa e está há menos tempo na empresa. 

Os resultados da tipologia do empresário são bastante consistentes e coeren-
tes internamente e parecem, portanto, apontar para a robustez do modelo com 
três tipos e cinco dimensões definidoras desses perfis. 

Além desses dos tipos Z, Y e X, o modelo criou três tipos mistos (tipos ZX, 
YX e XY), que pertencem simultaneamente a dois tipos - no total, quatro casos. 
Por serem poucos casos em cada um dos tipos mistos, daremos a eles importância 
secundária em nossas análises (o que não é uma exigência do método, mas decor-
rência do número de casos e de variáveis com que alimentamos o GoM). 

A etapa seguinte do procedimento de construção tipológica por meio do 
GoM consiste em distribuir os casos reais entre os tipos encontrados. A Tabela 1 
apresenta a distribuição do total de casos reais entre os tipos. 

tabela 1
total de casos por tipo

Tipo Freqüência Percentual

X 7 8,64

XY 1 1,23

Y 29 35,80

YX 2 2,47

Z 41 50,62

ZX 1 1,23

Total 81 100,00

O tipo com maior número de casos (empresários) é o tipo Z (41 casos, 
50,62% do total), seguido pelo tipo Y (29 casos, 35,8%) e pelo tipo X (7 casos, 
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8,64%), respectivamente. Vamos agora à análise das tabelas de distribuição de 
freqüências das variáveis que formaram as dimensões relevantes de nosso modelo 
para os respectivos tipos.

A Tabela 2 apresenta os dados relativos à distribuição de freqüências entre 
os tipos Z, Y e X, das faixas etárias. Podemos notar a maior freqüência, entre os 
empresários tipificados como pertencentes ao tipo X, de casos entre as faixas etá-
rias mais elevadas (“de 55 a 69 anos” e “acima de 70 anos”); entre os empresários 
do tipo Y, as faixas etárias com maior número de casos são “de 41 a 54 anos” e “de 
55 a 69 anos”; no tipo Z, as faixas etárias com maior número de casos é a “até 40 
anos”, seguida pela faixa etária “de 55 a 69 anos”. 

tabela 2
tipo por faixa etária

tipo Até 40 anos de 41 a 54 anos de 55 a 69 anos Acima de 70 anos total

x 0,00 2,00 3,00 2,00 7,00

% 0,00 28,57 42,86 28,57 100,00

xY 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

% 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

Y 1,00 12,00 12,00 2,00 27,00

% 3,70 44,44 44,44 7,41 100,00

Yx 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00

% 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

z 7,00 22,00 10,00 0,00 39,00

% 17,95 56,41 25,64 0,00 100,00

 total 8,00 39,00 25,00 4,00 76,00

% 10,53 51,32 32,89 5,26 100,00

A Tabela 3 apresenta os dados relativos à distribuição de freqüências entre 
os tipos e graduados. No tipo X, todos os sete empresários não são graduados. 
Nos tipos Y e Z, quase todos, à exceção de um caso no tipo Y e um caso no tipo 
Z, são graduados. 

tabela 3
tipo por graduados

não tem graduação tem graduação Total

X 7 0 7

XY 0 1 1

Y 1 28 29

YX 0 2 2

Z 1 40 41

ZX 0 1 1

Total 2 72 74
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A Tabela 4 apresenta o os dados relativos à distribuição de freqüências entre 
os tipos e pós-graduados. Todos os empresários do tipo Z são pós-graduados. 
Além deles, apenas o empresário do tipo ZX possui pós-graduação. 

tabela 4
tipo e pós-graduado

tipo não tem pós-graduação tem pós-graduação total

x 7 0 7

xY 1 0 1

Y 29 0 29

Yx 2 0 2

z 0 41 41

zx 0 1 1

A Tabela 5 apresenta os dados relativos à distribuição de freqüências entre 
os tipos e o cargo do empresário. Entre o tipo X, predominam os presidentes, 
seguidos pela categoria “diretor geral, industrial ou executivo”; entre o tipo Y, 
também são maioria os presidentes, seguidos pelas categorias “outros diretores” 
“diretor geral, industrial ou executivo”, respectivamente; entre o tipo Z, predo-
mina a categoria “outros diretores”. 

tabela 5
tipo por cargo

tipo Presidente
vice-

presidente
diretor geral, industrial 

ou executivo

diretor ou gerente 
inovação, Pd ou 

tecnologia

outros 
diretores

outros 
cargos

total

x 6,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 7,00

 % 85,71 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00 100,00

xY 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

 % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Y 16,00 0,00 5,00 2,00 6,00 0,00 29,00

 % 55,17 0,00 17,24 6,90 20,69 0,00 100,00

Yx 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

 % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

z 11,00 2,00 5,00 5,00 14,00 4,00 41,00

 % 26,83 4,88 12,20 12,20 34,15 9,76 100,00

zx 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

 % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

total 37,00 2,00 11,00 7,00 20,00 4,00 81,00

 45,68 2,47 13,58 8,64 24,69 4,94 100,00

A Tabela 6 apresenta os dados relativos à distribuição de freqüências entre os 
tipos e as faixas de tempo na empresa. Mais uma vez, a distribuição de freqüências 
é consistente com o modelo: o tipo X apresenta maior freqüência na faixa “acima 
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de 30 anos”, o tipo Y é mais bem distribuído entre as faixas “acima de 30 anos” 
e “de 21 a 30 anos” e o tipo Z com maior ocorrência entre as faixas até 20 anos. 

tabela 6
tipo por tempo na empresa

tipo Até 5 anos de 6 a 10 anos de 11 a 15 anos de 16 a 20 anos de 21 a 30 anos Acima de 30 anos total

x 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 5,00 7,00

% 0,00 0,00 0,00 0,00 28,57 71,43 100,00

xY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

Y 1,00 4,00 3,00 5,00 6,00 9,00 28,00

% 3,57 14,29 10,71 17,86 21,43 32,14 100,00

Yx 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 2,00

 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 100,00

z 7,00 7,00 6,00 9,00 7,00 2,00 38,00

 18,42 18,42 15,79 23,68 18,42 5,26 100,00

total 8,00 11,00 9,00 15,00 16,00 17,00 76,00

 10,53 14,47 11,84 19,74 21,05 22,37 100,00

A Tabela 7 apresenta os dados relativos à distribuição de freqüências entre os 
tipos e a condição do empresário. Entre o tipo X, todos os casos são de fundadores 
da empresa; entre o tipo Y, a maioria dos casos é de “contratados”, seguido por fun-
dadores; entre o tipo Z, os “contratados” são maioria, seguidos pelos “herdeiros”. 

tabela 7
tipo por condição do empresário

tipo sem informação Fundador herdeiro contratado comprou a empresa total

x 0,00 6,00 1,00 0,00 0,00 7,00

 % 0,00 85,71 14,29 0,00 0,00 100,00

xY 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

 % 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Y 0,00 10,00 4,00 15,00 0,00 29,00

 % 0,00 34,48 13,79 51,72 0,00 100,00

Yx 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

 % 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

z 1,00 5,00 8,00 24,00 3,00 41,00

 % 2,44 12,20 19,51 58,54 7,32 100,00

zx 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

 % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

total 1,00 24,00 14,00 39,00 3,00 81,00

 1,23 29,63 17,28 48,15 3,70 100,00
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Essas tabelas têm por finalidade não apenas demonstrar a distribuição dos 
casos entre as categorias das dimensões relevantes de nosso modelo, mas eviden-
ciar a consistência desse modelo. 

O passo seguinte consiste em incorporar o material coletado por meio das 
entrevistas. Sua análise permitiu identificar dois padrões gerais de trajetórias 
educacionais e profissionais entre os empresários de nossa amostra. A primeira 
trajetória é que caracterizamos como orientada para os negócios. O empresário 
com orientaçõa para negócios possui em geral formação prática ou graduação 
ou pós-graduação nas diversas áreas da administração de empresas. Seu conhe-
cimento é menos delimitado pelo conhecimento técnico de uma determinada 
área - engenheiro ou cientista - ou setor – metal-mecânica, química, eletrônica, 
por exemplo - e mais voltado para as técnicas de gestão - justamente aquelas que 
independem em largo grau das técnicas de determinada área ou setor - são em 
sua maioria os formados em administração de empresas, contabilidade, direito e 
marketing, por exemplo. Seu ingresso na empresa não está associado a nenhum 
especificidade técnica que o prenda a uma área ou a um setor. 

Por outro lado, são casos emblemáticos dessas trajetórias os empresários de 
menor escolaridade que ingressam no mercado sem também obedecer a nenhuma 
limitação em termos de setor ou área. Empresários das mais diversas formações - 
mestres ferramenteiros, representantes de venda, comerciantes - seguem também 
a trajetória do empresário com orientação para negócios - seu ingresso na indústria 
se deve à identificação de uma oportunidade de mercado, a uma súbita entrada 
de capital ou simplesmente a um lance da sorte. Vale também a idéia de que esse 
empresário é em larga medida indiferente, na ocasião de seu ingresso na indústria, 
ao setor produtivo no qual ele ingressa. 

Não são estes os casos dos empresários que definimos como tendo orientação 
técnica. Para este, suas escolhas se dão segundo outras razões e motivos. Com for-
mação superior nas áreas de engenharias ou ciências, o ingresso desse indivíduo 
na indústria é um lance que depende em grande parte de sua área de especializa-
ção. Ele tende a se orientar - e a encontrar as suas escolhas - em torno das áreas 
de que tem domínio. Assim o caso de um empresário, formado em engenharia 
eletrônica, que fundou uma empresa de equipamentos eletrônicos de controle 
de processos industriais. As áreas e setores que ele escolhe não são, portanto, 
indiferentes a sua formação. 

A trajetória desses empresários muitas vezes começa nos departamentos de 
pesquisa e desenvolvimento e culmina na presidência das empresas. O aprendi-
zado em administração de empresas eles fazem com cursos de pós-graduação nas 
áreas de administração de empresas e com a experiência à frente dessas empresas. 
Quando esse indivíduo identifica uma oportunidade de mercado, ele a identifica 
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nos ramos em que a sua formação pode fazer maior diferença. Quando chega à 
presidência da empresas, quase sempre toma certa distância da área de pesquisa e 
desenvolvimento, mas nunca se afasta completamente. Acompanha de perto e faz 
a ligação entre o mercado e a área de P&D da empresa. 

Uma característica distingue a trajetória com orientação para negócios da tra-
jetória com orientação técnica: na primeira, o indivíduo pode descrever trajetórias 
horizontais entre setores, mas quase sempre em administração e áreas afins. É 
quase impossível que esse indivíduo se envolva diretamente nas áreas de pesquisa 
e desenvolvimento, pois em geral ele não é formado em engenharias ou ciências. 
Já a trajetória do empresário com orientação técnica pode envolver a transição 
das áreas de pesquisa e desenvolvimento para as áreas de gerência e direção. O 
Diagrama 1 ilustra as relações entre área e setor para os dois tipos de trajetória. 

diagrama 1
setor e área por trajetória com orientação para negócios e com orientação técnica

Segundo esse modelo, o empresário de trajetória com orientação para negó-
cios move-se com maior liberdade entre setores, mas com menos liberdade entre 
as áreas da empresa – uma vez que ele raramente vai trabalhar diretamente na área 
de pesquisa e desenvolvimento. Já o empresário cuja trajetória é do tipo por orien-
tação técnica move-se com maior liberdade entre as áreas da empresa – podendo 
chegar a assumir cargos de gerência, direção e presidência -, mas com menos liber-
dade entre setores, pois sua especialização em determinada engenharia, ciência 
ou setor produtivo restringe seus movimentos àquelas áreas em que sua formação 
são vantagens competitivas individuais. A distinção mais importante, no entanto, 
é entre os sentidos do movimento que um e outro fazem: O empresário de tra-
jetória com orientação para negócios move-se sobretudo na dimensão horizontal 
de nosso diagrama; o empresário cuja trajetória é de orientação técnica move-se 
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principalmente no sentido vertical de nosso diagrama, mas a possibilidade de 
empresários de trajetória de orientação técnica moverem-se no sentido horizontal 
é muito maior do que para os empresários de trajetória orientada para negócios. 
Assim, aquele move-se potencialmente em duas direções, transitando de uma 
dimensão mais técnica para outra dimensão mais voltada para a gestão. 

Vejamos agora como essas características dos Tipos X, Y e Z e suas trajetórias 
aparecem em casos de individuais de empresários. 

o empresário X1

O empresário X1 tem 70 anos e é fundador presidente de empresa do setor 
de móveis situada em São Paulo. A história de X1 é interessante pois ilustra um 
fenômeno bastante comum entre os empresários do tipo X: a ascensão social e 
econômica. Pudemos verificar que em mais da metade dos casos X (4 casos de 
7) o empresário aponta a existência de uma situação social e econômica bastante 
inferior no período que antecede a fundação da empresa. Esses empresários estão 
marcados por uma inserção precoce no mercado de trabalho, o que se dá por 
necessidade – são comuns os relatos do tipo “tive que começar a trabalhar para 
me virar”, “minha família era humilde”, entre outros. Em alguns casos isso apa-
rece como uma justificativa para a ausência do estudo superior – nenhum dos 
empresários do tipo X possuem graduação completa. São empresários, portanto, 
que conseguiram acumular rendimentos e conhecimento de mercado durante 
suas vidas no mercado de trabalho, o que culmina na fundação de suas próprias 
empresas nas décadas de 60 e 703.

X1 foi criado num bairro periférico de São Paulo, junto a uma família dita 
“humilde”, e não concluiu o ensino médio. Ele atribui a não conclusão do estudo 
à inserção precoce no mercado de trabalho – “...aí eu tive que entrar no campo de 
venda”. Pelos relatos percebemos que a área em que se deu essa inserção precoce 
no mercado de trabalho é quase “acidental”: não se trata de uma opção entre 
diversas possibilidades, ao contrário, as opções parecem restringidas pela necessi-
dade de que a inserção seja rápida e, naturalmente, pela ausência de especializa-
ção do trabalhador. Dentre os empresários do tipo X que entram precocemente 
no mercado de trabalho, a maioria começa na área comercial ou administrativa, 
exceto alguns que, por terem cursado colegial técnico, empregam-se numa área 
mais específica (por exemplo, passam a trabalhar como técnicos em uma fábrica).

Esse caráter “não planejado” da inserção no mercado de trabalho, no caso 

3. vale mencionar que todas as empresas cujos empresários são do tipo x e são fundadores (6 casos) foram fundadas 
até o final da década de 70. entre todas as empresas da amostra em que o empresário entrevistado é fundador 
(dos tipos x, Y ou z), não há nenhuma caso de fundação por um empresário sem graduação após 1979. todos os 
fundadores que deram início à sua empresa após esse ano possuíam graduação. isso sugere  que pode ter havido uma 
mudança nos requisitos necessários para a entrada de fundadores e empresas novas no mercado. 
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de X1, parece estar presente também na explicação sobre a área de atuação da 
empresa fundada. Sua família funda uma empresa de outro ramo, mas a demanda 
diminui e a concorrência aumenta, então ele e o irmão mudam de setor (a fun-
dação da nova empresa ocorre em 1960). Como sua tecnologia é toda comprada, 
parece haver uma maior liberdade para a mudança de setor. O trecho abaixo trata 
da mudança de setor:

 “(...) É que eu não quis que fosse assim, no comecinho não foi 
assim, eu comecei a vender panela, prato porque eu não tinha di-
nheiro.”

Se a área de atuação da empresa parece ter sido escolhida de forma não 
muito planejada, o mesmo não ocorre em relação à decisão e ao processo de 
fundação: X1 ressalta que a fundação da empresa foi possível porque ele guardava 
grande parte do que ganhava – ainda que diga que “também contou com um 
pouco de sorte”. 

X1 menciona que talvez já seja tempo de mudar novamente de setor, já que 
no atual a demanda têm diminuído e a concorrência começa a ficar pesada: 

“Agora já está na hora de sair fora porque já está regredindo tam-
bém, então nós chegamos ter uma indústria boa com 100, 80 fun-
cionários, mas o ramo está saindo fora de moda... [exemplos de 
produtos de sua empresa], hoje a tendência é cada dia ter menos. 
Então nós estamos naquele período [...]..., nós procuramos outros 
caminhos.”

Nota-se, por esse discurso, que ele tem mais apego pela existência do seu 
negócio do que pelo seu objeto em si. Não há domínio ou preferência por uma 
técnica específica que o incentive a permanecer num determinado setor. Ao con-
trário, ele aproveita as “ondas” de demanda do mercado, isto é, percebe um nicho 
em que haja espaço para um produto diferenciado e entra nesse setor, e quando a 
concorrência aumenta ou a demanda diminui ele muda de “negócio”. Isso ilustra 
nossa consideração sobre o empresário orientado para negócios e nossa colocação 
sobre como uma formação ou vocação técnica pode constranger as oportunidades 
de circulação entre diversos setores (ainda que não limite a circulação entre as 
diferentes áreas de atuação dentro de um mesmo setor). 

Aqui estamos nos referindo a uma trajetória do tipo orientada para negócios, 
porém com menor nível de especialização formal do que os do tipo Z e Y, já 
que sua orientação é algo quase intuitivo: ele não tem formação específica em 
gestão e parece ter tido uma experiência anterior no mercado que também não 
foi muito diversificada (ele menciona apenas as duas empresas familiares como 
pontos importantes de sua trajetória, não parece ter passado pela experiência de 
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uma empresa mais profissionalizada e diversificada).

Por último, podemos pontuar que X1 e seu irmão (seu sócio) já estão 
inserindo os filhos no negócio, e indicam que haverá continuidade da empresa 
familiar.

Inovação

A atitude inovadora mostra-se aqui por duas dimensões: uma delas seria uma 
inovação em estratégia, marcada pela escolha de um nicho bastante especializado, 
um espaço no mercado bem delimitado, em que as condições de concorrências 
sejam possíveis. Ele parece ter bem claro o seu consumidor alvo: “estou brigando 
pela [faixa de produto] média e não pela de luxo”. 

Podemos dizer que X1 utiliza um estratégia defensiva de inserção no mer-
cado, o que fica claro a partir desse trecho:

“(...) então hoje por exemplo, eu fabrico menos, mas eu fabrico 
[produto]  diferenciadas. […] Eu não fabrico a mais bonita, a pior 
e a média, eu estou brigando pela média e não a de luxo, porque 
tem firmas que se organizaram e são muito melhores do que eu, 
então sempre que teve problema nós procuramos fugir da encrenca 
com alternativas.”

Estamos atribuindo um caráter inovador a essa estratégia pelo fato de o 
empresário ter uma sensibilidade de se antecipar ao mercado, não necessariamente 
com produtos (ainda que ele mencione ter sido o primeiro a trazer alguns tipos 
de matéria prima ao mercado brasileiro), mas com movimentos. Movimento que 
pode ser até uma saída do mercado em tempo, quando o setor em que atua para 
de responder. X1 atribui sua sobrevivência no mercado ao seu pioneirismo – “sou 
sempre pioneiro eu não sou o maior, mas eu sou o primeiro”. No entanto, ele per-
cebe uma mudança qualitativa no mercado nos últimos anos. Em certo ponto da 
entrevista, referindo-se à importação de novos materiais para produzir novidades 
para o mercado brasileiro (o que ele parece ter feito com pioneirismo em outros 
tempos), ele diz que “hoje em dia não adianta ser o primeiro porque têm outros 
espertos”. 

Uma segunda dimensão de inovação aparece quando ele diz que diferencia 
seu produto dentro desse nicho escolhido. Assim, para o produto que está no 
nível médio, ele possui opções diferenciadas. 

Nesse ponto é importante evidenciar que toda a tecnologia que permite 
essa diferenciação de produtos é importada, segundo o entrevistado. Ele compra 
as máquinas fora do Brasil, bem como o conhecimento para utilizá-las, e vende 
aqui seu produto diferenciado. Apesar de não produzir sua tecnologia, X1 tem 
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conseguido manter sua posição pois busca informação e materiais fora do país e 
antecipa produtos no mercado brasileiro (ainda que ele assuma estar encontrando 
dificuldades para ser pioneiro nos últimos anos, por conta da concorrência que 
aumentou). Percebemos num certo trecho que a busca da inovação fora do país 
pode ser vista também como parte de uma estratégia defensiva, já que diminui o 
risco inerente à inovação: 

“Nós viajamos, nós vamos olhar lá fora alguma coisa para você 
trazer, é a única maneira de você criar alguma coisa, é indo para 
fora. […] uma empresa que nem a minha […] não tem condição 
de pagar esse negócio [profissionais que desenvolvem a tecnologia 
aqui], é muito caro. Vinte empresas criam, mas para quem eles 
criam? Para empresas multinacionais. Então é meia dúzia de pro-
fissionais que criam. Você vê sai carro todo o ano, sai 50 carros e 
um vinga […], agora você imagina: a Ford pode fazer besteira, a 
Fiat pode fazer besteira porque os caixas delas são grandes. Se eu 
fizer duas ou três besteiras… Então, o único jeito é [enviarmos] 
pessoas que vão para a Europa, vão para os Estados Unidos, a gente 
tem que ir para a China agora, agora que nós entramos na câmara 
de comércio na China, ir para a China, buscar tecnologia fora, 
qualquer coisa que a gente possa fazer. Sabe então chega assim, 
chega lá e você vai a uma feira, você olhou, isso é bonito, bom e dá 
para eu fazer, dá para eu importar e é isso que nós vamos buscar.”

Assim, o que ele define como sendo o P&D da empresa é a atividade, feita 
por ele e o irmão, de ir visitar feiras em outros países e trazer novas máquinas e 
materiais para o Brasil.

Dificuldades e demandas

Podemos dizer, de um modo genérico que o empresariado do tipo X  encon-
tra dificuldades estruturais que estão aquém da questão da inovação. Uma das 
demandas que X1 manifesta é a necessidade de profissionais com perfil mais prá-
tico. Ele critica o sistema educacional brasileiro que forma profissionais com uma 
“cultura excessivamente teórica”. Do mesmo modo, acredita que os membros do 
“governo” (ele utiliza o termo no sentido mais genérico possível) deveriam ser 
mais técnicos também – ele sugere que o empresário deveria participar direta-
mente do governo, pois ele sabe as reais necessidades da indústria.

O que poderia ser visto como sua principal demanda é a fiscalização das 
regras de concorrência. Ele afirma que em seu setor a concorrência é desleal: 
seus concorrentes não cumprem as exigências fiscais, abrem empresas falsas e 
saem de cena quando a fiscalização aparece. No entanto, ele afirma ser a favor 
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da concorrência leal, dizendo mesmo que a entrada da China é algo bom para o 
mercado nacional, que se vê obrigado a produzir bens de qualidade por um preço 
inferior. 

Uma última demanda que aparece como importante é a melhora da infra-
estrutura, principalmente das condições de transporte. O empresário atribui o 
fato de a empresa não exportar aos custos de enviar a produção para fora do país.

Associações

O empresário participa das associações de classes, é conselheiro da Fiesp, 
mas diz que pretende se desligar da instituição pelo fato de ela ser muito desor-
ganizada e não conseguir defender as demandas dos empresários. Esse é um tipo 
de empresário que apresenta demandas anteriores às que as políticas de inova-
ção, como são pensadas hoje, visam atender. Pelo fato de a amostra da pesquisa 
privilegiar empresas inovadoras, tendíamos a acreditar que não encontraríamos, 
no discurso dos empresários, reclamações e demandas normalmente associadas 
a empresas e empresários mais tradicionais – como, por exemplo, a atribuição 
dos insucessos da empresa às condições de infra-estrutura do país, a questões 
macro-econômicas, à concorrência desregulamentada, entre outros. No entanto, 
vimos que parte considerável da amostra (não só os empresários do tipo X, mas 
também boa parte dos Z e Y) cita esse tipo de problema como determinante na 
performance da empresa. Algumas vezes tendemos a ver esse tipo de “reclamação” 
como um vício do empresariado, mas analisar profundamente esses casos nos leva 
a concluir que ainda há, mesmo numa amostra de empresas inovadoras, menção 
a esse tipo de problema. 

Uma política de inovação que trabalhe com um conceito de inovação 
estreito, englobando apenas inovação tecnológica e de produtos, não conseguirá 
atingir esse tipo de empresário. Uma política de inovação que poderia atingir esse  
empresário deveria fomentar o desenvolvimento das chamadas soft-skills, isto é, 
de habilidades gerenciais mais gerais, bem como incluir dentro do conceito de 
inovação as dimensões de estratégia de inserção no mercado e posicionamento. 

o empresário Z1

Optamos por apresentar dois casos de empresários tipo Z antes de apresen-
tar o caso representativo do tipo Y, por conta de os tipos X (apresentado anterior-
mente) e Z representarem pólos mais opostos da tipologia criada. Após a expo-
sição dos casos Z1 e Z2, apresentaremos o caso Y como posição intermediária.

O empresário Z1 tem 48 anos, é diretor contratado pela empresa para a 
função de diretor de Pesquisa e Inovação em empresa do setor farmacêutico/
cosmético do estado do Paraná. Ele está na empresa há 7 anos. Z1 considera seu 
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envolvimento com a área de pesquisa como uma “vocação”: é do tipo que diz ter 
interesse pela área “desde criança”, o que configurou boa parte da sua formação - 
escola técnica e graduação, já que sua pós-graduação foi na área gerencial. 

Z1 já passou pela área de pesquisa e desenvolvimento de diversas empresas 
do mesmo setor da empresa em que trabalha hoje. Também já realizou pesquisas 
na academia. Menos esperado é o fato de ele já ter passado por outras áreas da 
empresa em que trabalha – o que ele se propôs a fazer, ainda que sempre voltasse 
para o P&D depois:

“Trabalhei em marketing, já trabalhei em produção, controle de 
qualidade...trabalhei aqui na empresa mesmo [...] na área de ope-
rações, distribuição, suprimentos e pesquisa e inovação. Depois 
voltei a focar em pesquisa e inovação: sempre acabo...vou, me ex-
ponho e volto.”

Trata-se de um empresário com perfil bastante técnico, que, embora tenha 
tentado avançar na dimensão mais relacionada ao negócios, de forma mais geral, 
volta para sua área de atuação – o que neste caso aparentemente não se dá por 
um contrangimento de possibilidades, mas por uma preferência pela área técnica. 

Inovação

A empresa de que Z1 é diretor, segundo ele, é uma das poucas a ter uma 
diretoria específica para Pesquisa e Inovação. Isso poderia ser justificado, em 
parte, pelo fato de se tratar de uma empresa farmacêutica/cosmética, ramo para 
o qual existem uma série de exigências e especificações a serem cumpridas. Mas, 
indo além do nível das exigências, a empresa parece colocar a inovação no centro 
da sua estratégia de negócios: lança em média 270 produtos por ano, possui uma 
“rede” de P&D nacional e internacional (composta por universidades, professo-
res, fornecedores) e nos mostrou alguns exemplos concretos de inovação. 

A conclusão de que empresas mais especializadas, que possuem um funcionário 
qualificado voltado exclusivamente para questões de P&D, são mais propensas a ino-
var é bastante óbvia. No entanto, optamos aqui por mostrar, ainda que de forma 
breve, algumas dimensões dessa maior propensão a inovar.

Alguns dos exemplos de P&D e inovação fornecidos pelo entrevistado só 
poderiam ser possíveis numa empresa que possui uma diretoria especializada e 
uma equipe própria para se dedicar a essas questões. O exemplo mais ilustrativo 
é o caso de uma inovação em produto que, para ser possível, exigiu que a equipe 
de P&D buscasse  conhecimento no setor de construção:

“Começamos a freqüentar congressos de infra-estrutura. Íamos 
a congressos de cerâmicas, de tijolos. O pessoal falava: o que o 
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[nome da empresa] veio fazer aqui? De repente a gente  topou com 
um grupo de cerâmica de São Carlos. Estavam cansados de fazer a 
pesquisa deles, sempre naquela mesma coisa. Queriam ter a chance 
de aplicar o conhecimento deles em outra área e a gente precisava 
do conhecimento deles. Nós criamos com eles, com o pessoal do 
[instituto], um grupo que fez o trabalho todo. Nós adquirimos o 
conhecimento que nunca se imaginou, nunca tinha tido a chance 
de se expor a isso e reformulamos nossa linha inteira  baseados 
nesses conhecimentos”. 

Parcerias e projetos de desenvolvimento com esse grau de complexidade 
parecem, pela análise da amostra, ser bem mais propensos a acontecer em empre-
sas em que  há um diretor/gerente qualificado que esteja integralmente voltado 
para essas questões. Outros exemplos que Z1 menciona e que estão mais propen-
sos a ocorrer em empresas de estruturas mais diferenciadas são a participação ativa 
em redes internacionais de inovação e o pedido de um número considerável de 
patentes por ano. Em empresas em que o próprio presidente, ainda que seja um 
técnico, acumula as funções administrativas e de P&D, é bem mais raro encon-
trar a riqueza de ações e exemplos de inovações que encontramos numa empresa 
como a de Z1 – a não ser em alguns casos raros de empresas tecnológicas peque-
nas, em que o presidente, normalmente técnico, consegue realizar as funções de 
gestão e ainda assim dedicar tempo considerável para a pesquisa. 

Outro reflexo da existência de um funcionário especializado que comande a 
área de P&D&I é a quantidade e a qualidade da informação que possui a empresa. 
Z1 demonstra bom conhecimento sobre as políticas públicas, leis e discussões 
referentes à sua área: conhece e opina sobre a Lei de Inovação e o trabalho da 
ABDI, por exemplo, além de participar de diversas associações e entidades de 
classe. Em empresas em que não há um profissional voltado exclusivamente para a 
área de P&D&I esse nível de informação é mais raro. Nessas últimas, a discussão 
sobre políticas públicas de inovação normalmente acaba evoluindo para questões 
políticas mais gerais, como as relativas a partidos ou a políticas macro-econômicas. 

Dificuldades e demandas

Em decorrência do alto grau de especialização do entrevistado, comentado 
na seção anterior, suas demandas são bastante relacionadas às especificidades da 
sua área. O fato de ele não parecer se sentir à vontade para discorrer sobre deman-
das mais gerais em relação a políticas públicas e governo pode ser explicado, em 
parte, pelo fato de ele não ser o presidente da empresa. Z1 visualiza um avanço 
na atuação do Estado no que diz respeito a fomento de P&D, mas acredita que 
ainda é necessário melhorar a forma de inserção do Brasil no cenário de pesquisa 
internacional:  
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“O Estado, realmente, com o incentivo aos departamentos de pes-
quisas na organização - é uma coisa que nem nós temos explorado 
na sua plenitude, já existem ferramentas que nós nem estamos ex-
plorando todas, eu não tenho dúvida disso - ,  o Estado deu um 
passo bem interessante […]. Existem instituições gerando eventos 
para incentivar, ou despertar interesse, por ter uma área de pesqui-
sa e inovação dentro das organizações; são poucas as que tem, en-
tão isso o Estado deveria se preocupar. Porque quanto mais centros 
geradores de pesquisa, tanto nas estatais ou privadas, é mais tecno-
logia que vai se gerar e com isso se gera um ciclo virtuoso para o 
país como um todo.[…] O Brasil ainda não é muito atrativo para 
instituições de pesquisas internacionais virem a ser instalar no país, 
mesmo com os movimentos que já foram feitos. Então o país pre-
cisa se preocupar com isso e se tornar competitivo nesse sentido.”

Em certo momento, quando estimulado a opinar sobre questões macro-
econômicas mais gerais, Z1 afirma que não as acha satisfatórias, mas que é 
necessário “virar a página”: 

“[…] se isso é um absurdo para mim é um absurdo para o mer-
cado como um todo; não muda  a minha capacidade de competir 
em função disso nesse mercado. No mercado internacional há al-
gumas dificuldades, provavelmente se tivesse juros menores talvez 
eu despenderia menos recursos com alguns investimentos que são 
feitos internamente e poderia ter mais recursos para competir com 
a marca no mercado.[…] Isso […] muda a vida de uma empresa 
brasileira, que é a [nome da empresa] ou qualquer outra que esteja 
instalada aqui no país e está vivendo esta taxa de juro, então isso 
muda a minha competição?  Não.”

Z1 é um caso peculiar pelo fato representar a parte da amostra que consiste 
em não presidentes. Esse tipo de empresário apresenta demandas mais relaciona-
das às condições (regulatórias e de fomento) do seu setor e menos relacionadas a 
dificuldades de sobrevivência de empresas no mercado de forma geral. 

Acreditamos ter sido importante olhar também para esses empresários não 
presidentes pelo fato de sua aparição na amostra normalmente estar associada 
à presença de empresas altamente especializadas e diferenciadas, com departa-
mentos mais autônomos e estruturados. Pudemos perceber como a existência 
dessas condições, bem como a de um profissional qualificado que se dedica 
integralmente a atividades de pesquisa, coloca a empresa num outro patamar de 
inovação – há processos mais complexos, que demandam mais tempo e recursos 
e envolvem mais riscos.
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o empresário Z2

Analisemos agora a trajetória do empresário Z2, 49 anos de idade, presi-
dente e herdeiro de uma empresa de alta tecnologia do Rio Grande do Sul. Sua 
trajetória pessoal foi muito marcada pelo fato de ser filho de pai estrangeiro e 
mãe brasileira. Graduou-se no nos EUA, em área pouco afim à administração 
de empresas e desenvolvimento e  pesquisa. Está no Brasil há trinta anos, tendo 
vindo para cá para ajudar na estruturação da empresa que seu pai, engenheiro 
com larga experiência no setor, estava fundando, interrompendo seus estudos de 
graduação por um ano e meio, que seriam completados depois. 

A experiência adquirida trabalhando com o pai na fundação e estruturação 
da empresa é considerada pelo empresário como o evento fundamental para que 
ele decidisse ingressar definitivamente na área empresarial. Ele voltou ao país em 
que havia estudado para realizar um curso de MBA em uma universidade de exce-
lência, o que o preparou para assumir as funções de gestão da empresa fundada 
por seu pai no Brasil. Antes de voltar definitivamente ao Brasil, o empresário 
trabalhou por dois anos no exterior como consultor de empresas.

O empresário ficou encarregado de montar uma pequena divisão responsável 
pelo desenvolvimento do produto que é hoje a principal vantagem competitiva da 
empresa. Essa divisão mais tarde ganharia autonomia própria, transformando-se 
numa empresa e caracterizando a Z2 como uma controladora. 

A trajetória do empresário da Z2 é tipicamente aquela orientada para negó-
cios do Tipo Z: ela não é influenciada por uma formação técnica nas áreas de 
engenharias e ciências. Suas escolhas não seguem diretamente de sua área de for-
mação (a graduação desse empresário é em área pouco próxima da administração 
de empresas), mas da experiência adquirida nos anos iniciais da empresa. A qua-
lificação como administrador de empresas veio com a pós-graduação. Esse tipo 
de trajetória contrasta com a do empresário cujas escolhas são influenciadas em 
maior grau por sua formação nas áreas de engenharias e ciências, como é o caso 
do pai do empresário, o fundador da Z2. 

Nunca é demais lembrar que a condição de herdeiro não implica empresá-
rios menos preparados para assumirem as empresas de suas famílias, como deixa 
claro o caso do atual presidente da Z2, bem como a grande maioria das outras 
empresas da amostra comandadas por herdeiros. A qualificação de Z2 como ges-
tor é acompanhada por um conhecimento não-desprezível dos aspectos técnicos 
mínimos dos produtos e processos de sua empresa e por uma visão bastante coe-
rente sobre as estratégias de desenvolvimento de sua empresa, de seu setor e da 
indústria brasileira, como veremos a seguir. 
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Inovação

Em termos de atributos individuais, talvez o aspecto que mais tenha cha-
mado a atenção dos autores deste artigo tenha sido o profundo domínio que os 
empresários têm, em maior ou menor grau, de sua indústria - dos produtos e pro-
cessos peculiares a seu ramo de atuação. Isso vale tanto para os empresários com 
trajetórias com orientação técnica quanto para os empresários com orientação para 
negócios ou especializados nas áreas de administração de empresas. O presidente 
Z2 ilustra esse ponto de modo exemplar. Graduado em área pouco afim àquelas 
mais diretamente exigidas pelos produtos criados e fabricados pela sua empresa, 
nem por isso esse empresário carece de conhecimentos mais detalhados do que ele 
produz. Esse empresário consegue elaborar a estratégia de atuação de sua empresa 
com bastante clareza dos movimentos de seu setor e dos desenvolvimentos e ino-
vações mais recentes, além de conseguir identificar oportunidades de mercado e 
de aumento de competitividade. 

“O que a empresa quer naturalmente? Se você tem uma coisa 
sua, você não vai dividir isso com outro. Você levou tempo pra 
fazer isso. Isso é natural. Então o que eu vou dar pra universidade? 
Qualquer coisa que, se ele passa pro outro, não vai me interessar. É 
simplesmente uma coisa braçal.”

Z2 busca informações no exterior sistematicamente. As feiras são um dos 
principais meios de Z2 trocar informações e manter-se a par dos desenvolvimen-
tos tecnológicos e da demanda dos clientes mundo afora. 

A qualificação do pessoal de P&D da empresa de Z2 é feita continuamente. 
Z2 procura avaliar toda espécie de demanda referente a cursos de qualificação que 
possam dar à empresa vantagem sobre seus concorrentes ou manter suas equipes 
em dia com os avanços mais recentes de suas áreas. Nesses casos, professores uni-
versitários são contratados para ministrar os cursos. 

empresa brasileira e desenvolvimento

Z2 tem formulações bastante claras e coerentes sobre estratégias de desen-
volvimento para o Brasil. O ponto fulcral de sua argumentação é a distinção entre 
empresa brasileira e empresa nacional. E nisso não vai nenhum chauvinismo. A 
diferença não se dá, segundo esse empresário, pela origem do capital. O impor-
tante é saber onde estão localizadas as estruturas de P&D e de tomada de decisões 
da empresa: se elas estão sediadas no Brasil ou se, ao contrário, encontram-se no 
exterior. Trata-se de estabelecer o grau de comprometimento da empresa com os 
destinos do país e a localização dos tomadores de decisão. 

A distinção entre empresa brasileira e empresa multinacional presta-se para 
a orientação das políticas de desenvolvimento. Z2 defende que o Brasil utilize o 
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poder de compra do governo para desenvolver as empresas brasileiras - ou seja, 
aquelas cujas estruturas de P&D e de tomada de decisões estão sediadas no Brasil 
-, a exemplo do que faz a quase totalidade dos países industrializados. 

Dificuldades e demandas

A ambigüidade - e mesmo o disparate - entre políticas de desenvolvimento 
industrial no Brasil é alvo das principais críticas de Z2. Além da impossibilidade 
de o governo se valer do poder de compra para desenvolver as empresas brasilei-
ras, são criticadas as distorções da estrutura de incentivos tributários e a falta de 
apoio a empresas médias e grandes para a exportação de seus produtos. 

A Zona Franca de Manaus é considerada por ele o principal foco de distor-
ções de incentivos tributários no Brasil. Segundo Z2, os incentivos tributários 
dados às empresas localizadas na Zona Franca muitas vezes inviabilizam que uma 
empresa brasileira de fora de Manaus compita a preços competitivos. 

Sua empresa também experimentou um problema que afeta muitas outras 
empresas brasileiras que experimentam crescimento expressivo. Quando ainda 
uma pequena e depois média empresa, contava com mecanismos bastante ágeis 
de tomada de crédito para exportação, apoio para exposição em feiras interna-
cionais e empréstimos para investimentos produtivos. Contava para isso com 
linhas e programas do Banco do Brasil e da Apex, voltados para a promoção das 
exportações desenvolvimento de pequenas empresas. No entanto, quando o fatu-
ramento da empresa atingiu certo volume, esses canais se fecharam e a agilidade 
dos empréstimos, linhas de crédito e apoio às exportações ou deixou de existir ou 
passou para outros órgãos e bancos públicos, mais voltados para grandes empre-
sas. Assim, a empresa, já não pequena porém não grande, viu-se órfã dos apoios 
do governo. Prevaleceria, segundo Z2 dá a entender, uma lógica de apoiar as 
pequenas empresas somente até o ponto em que elas viram empresas médias; daí 
para a frente, o governo só voltaria a dar atenção a empresas grandes. A sugestão 
dele é que essas políticas e ações que deram certo para pequenas empresas sejam 
estendidas a empresas médias e mesmo grandes. 

Z2 reúne uma série de características e atitudes frente ao mercado, à 
exportação e à inovação comuns a outros empresários do tipo Z. Seus atributos 
individuais - idade (entre as faixas etárias mais baixas), escolaridade (graduação 
e pós-graduação), cargo que ocupa na empresa (presidente) e sua condição de 
herdeiro - diferenciam esse empresário em particular, e todos aqueles classificados 
entre os empresários do tipo Z, dos demais empresários de nossa amostra. No 
entanto, a disposição para investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação, bem 
como os conhecimentos mínimos necessários para comandar esses processos são 
características que diferenciam de modo menos claro os empresários dos diferentes 
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tipos construídos por nosso modelo tipológico. No caso de Z2, a ausência de 
formação em áreas de engenharias e ciências, sua trajetória orientada para negócios 
e sua condição de herdeiro de uma empresa familiar não são óbices para que ele 
tenha atitudes que permitem à empresa que comanda se destacar em termos de 
inovação, exportação e competitividade. 

empresário Y1

O empresário Y1 foi escolhido para ilustrar o tipo Y de empresário. Nascido 
no exterior, 59 anos, chegou ao Brasil há trinta anos para trabalhar em uma 
empresa multinacional. Engenheiro eletrônico com especialização em automação 
e controle, Y1 vem de uma família de empresários. A venda de uma patente foi 
o evento que aproximou Y1 daquela empresa multinacional, ainda no seu país 
de origem; quando a empresa criou seu departamento de pesquisa e desenvol-
vimento, Y1 recebeu convites para trabalhar no Brasil ou nos EUA e acabou 
optando por ficar no Brasil, mais perto da Argentina. Após alguns anos traba-
lhando em empresas da área de automação e controle, Y1 decidiu fundar em São 
Paulo uma empresa com dois sócios: um empresário argentino, que entrou no 
empreendimento com a tecnologia, e um ex-professor de eletrônica. 

O caso de Y1 ilustra bem algumas características dos empresários do tipo 
Y1. Sua trajetória é fortemente marcada pela sua formação em engenharia; com 
efeito, todos os seus passos profissionais e empresariais, dos cargos que ocupou 
até a área de sua empresa e a escolha de seus sócios. Y1 desenvolveu uma das 
trajetórias típicas dos empresários de nossa amostra: graduado em engenharia, 
ele ascendeu na área de pesquisa e desenvolvimento até fazer a transição para 
as áreas mais diretamente ligadas à administração da empresa. Como é comum 
nesses casos, Y1 não perdeu o contato com a área de pesquisa e desenvolvimento, 
supervisionando diretamente as atividades realizadas na empresa. As atitudes de 
Y1 em relação ao mercado e à inovação são características daqueles empresários 
que somam ao domínio técnico da área de atuação de sua empresa habilidades de 
administração aprendidas no dia-a-dia de sua empresa. 

Para Y1, a inovação desempenha papel fundamental na estratégia de cres-
cimento de sua empresa. A característica mais importante do inovador seria a 
multifuncionalidade - o que ele aprendeu após alguns anos de experiência em 
cooperação com universidades: 

“(...) eu admiro as universidades, temos que estimulá-las, mas 
elas não estão preparadas para trabalhar em inovação, porque elas 
não podem inovar. Por que elas não podem inovar? Porque não 
são multifuncionais. O pesquisador [universitário] não é multi-
funcional, ele é especialista numa molécula de tipo tal, mas ele 
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não enxerga, então ele não pode inovar porque inovação é quando 
você domina todo o processo, não só um pedacinho. Ai é que está 
o segredo da inovação: quando você domina e você inova é por-
que você enxerga as coisas; quando você é muito especialista, não 
consegue inovar. Isso nós descobrimos depois de 4, 5 e 6 anos de 
universidade, e para nós foi vital.”

Sua empresa contaria ainda com uma vantagem adicional em relação às 
outras - aquilo que Y1 chama de cultura da inovação: “Cultura da inovação é 
isso. O que te faz inovar são as ameaças, as oportunidades de negócios, as novas 
tecnologias, as novas idéias - isso é o que te faz inovar: é o conjunto”. 

Y1 insiste muito nas diferenças entre os profissionais diretamente envolvi-
dos com a inovação - formulando esse problema em termos muito parecidos com 
aqueles empregados por Z2. Segundo Y1 e Z2, haveria dois tipos de engenheiros 
e cientistas: o primeiro, um engenheiro ou cientista para quem a atividade exer-
cida é pouco relevante, desde que contemplada pela área de formação. São, por 
exemplo, os engenheiros encarregados de manutenção ou montagem de máqui-
nas e equipamentos em geral importados e dos quais não se tem o domínio da 
tecnologia neles empregada. Já o segundo tipo é voltado para pesquisa e desen-
volvimento, realizando-se pessoal e profissionalmente nas atividades de criação 
e inovação. Este engenheiro ou cientista busca empregos que lhe permitam ir 
além do que já existe, procuram desafios e têm baixa aversão ao risco envolvido 
nas atividades de inovação - pelo contrário, são atraídos por ele. Vale notar que 
ambos, Y1 e Z2, distinguem aqueles dois tipos também segundo uma hierar-
quia de recompensas de duas dimensões: 1) remuneração financeira, motivação 
que prevalece entre os engenheiros e cientistas para quem reproduzir ou inovar 
é indiferente; e 2) desafios prazeres da atividade de pesquisa e desenvolvimento, 
motivação maior daqueles para quem criação, pesquisa, desenvolvimento e ino-
vação determinam suas escolhas profissionais. 

Haveria um terceiro tipo de engenheiro e cientista, mas esse quase sempre 
não está no horizonte de possibilidades das empresas: é o muitas vezes repudiado 
e quase temido - pasmem - doutor ou Ph.D. Para Y1 como para Z2, o pesquisa-
dor cuja experiência maior é a pesquisa universitária é de muito pouco interesse. 
Seu ritmo e produtividade não conseguem acompanhar a velocidade necessária 
em uma empresa; seu custo, em comparação com os retornos, é desproporcional; 
e o aparato laboratorial exigido por um pesquisador de altíssimo nível é em geral 
proibitivo. 

Isso se aplica em especial às pequenas e médias empresas. Nas palavras de 
Y1: 

“(...) pequena e média empresa, de onde que vai tirar dinheiro pra 
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contratar um Ph.D.? (...) É difícil. Para que um doutor vai traba-
lhar em empresa pequena? Ele é a pessoa mais desqualificada para 
trabalhar com uma empresa pequena ou média. Ele estudou toda a 
vida, mas não está preparado para trabalhar a essa velocidade, com 
realismo. Então onde pode trabalhar um doutor? Não na pequena 
empresa. Vai ser na Petrobrás, Siemens, Motorola, que têm ritmos 
mais lentos, P&D mais pausados, admite certo tempo... nós não 
temos tempo”.

A cultura da inovação, portanto, parece depender da maior ou menor sensi-
bilidade dos líderes empresariais para a atividade de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação. Y1 e Z2 vêem com olhos muito mais apurados a inovação, os diferen-
tes perfis dos profissionais envolvidos e a multidimensionalidade do fenômeno 
- inovação como o conjunto de ações, práticas e capacidades que, combinados, 
permitem desempenho diferenciado às empresas. 

Dificuldades e demandas

As experiências de Y1 com universidades e institutos de pesquisa são bas-
tante díspares. Suas maiores críticas são dirigidas às relações da empresa com as 
universidades. As indefinições legais sobre os direitos de propriedade dos resul-
tados da pesquisa, a baixa eficiência no uso do dinheiro, o ritmo excessivamente 
lento em que são entregues os resultados e a estrutura de incentivos do mundo 
acadêmico - o publish or perish, que distorce a produção universitária e as relações 
com empresas, uma vez que muitos pesquisadores estabelecem cooperação com 
o intuito não de trabalhar em conjunto com a empresa, mas sim de utilizar a 
pesquisa para publicar arquivos científicos - causam entraves excessivos para a 
cooperação empresa-universidade. Mais uma vez, Y1 ressalta as diferenças entre as 
relações, de um lado, das pequenas e médias com as universidades e, de outro, das 
grandes empresas com as universidades. Segundo Y1, as universidades não estão

“preparadas para trabalhar com pequenas e médias empresas, eles 
estão preparados para trabalhar com a Motorolla, que sobra di-
nheiro, são mais de cinco milhões de dólares em investimento, 
então eles gastam, eles têm que gastar, e há muito dinheiro gasto 
de forma errada. Precisamos de um juiz que faça a mediação [entre 
empresa e universidade - grifos dos autores]. Precisa de alguém 
para coordenar isso porque a empresa quer faturar, por outro lado 
a universidade não chega ao empresário, ainda mais ao empreen-
dedor pequeno - e ainda enxerga o empresário como alguém que 
lucra de forma descabida. Eles enxergam isso de forma distorcida. 
Precisa desse agente que coordene e não seja nem a empresa, nem 
a universidade. Esse é um problema que eu enxergo”.
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Nem por isso Y1 deixa de reconhecer a importância de certas experiências 
com universidades. Pelo contrário, Y1 insiste seguidamente na importância das 
“alianças” estratégicas - com empresas, fornecedores e clientes, mas também com 
universidades e institutos de pesquisa, tudo isso em dezoito países. Segundo ele, 

“Para nós a parceria com o ITA abriu a cabeça. Abriu a janela que 
não tínhamos. Não é que ele fez a tecnologia para nós; não fez, 
a tecnologia é nossa, nós desenvolvemos. Mas ele abriu a porta. 
Com a USP também, abriu a cabeça, e você enxerga - aliás, enxer-
ga e quer enxergar. Mas nós enxergamos a oportunidade. Então 
esse é o grande feito positivo dessa relação”. 

O sucesso da relação empresa-universidade passaria, portanto - na opinião 
de Y1 - pelo estabelecimento de canais de mediação e solução de conflitos e por 
uma precisa divisão do trabalho entre as partes - a empresa identificando as opor-
tunidades do mercado, a universidade fazendo o conhecimento enxergar longe. 

O caso de Y1 ilustra bastante bem certas caraterísticas dos empresários do 
tipo Y: 59 anos, graduação (no caso, em engenharia), presidente e fundador da 
emrpesa. Sua trajetória tem traços típicos: inicia-se na área técnica, para o qual 
encaminhou-se em função de sua formação em engenharia eletrônica, ocupa 
diversos cargos nas áreas técnicas e de P&D até fundar, com dois sócios também 
da área (um ex-professor de eletrônica e um empresário atuante no ramo em 
seu país de origem). Na condição de presidente da empresa, Y1 fez a transição 
entre uma trajetórias de orientação técnica para uma orientada para negócios, sem, 
contudo - como acontece no mais das vezes entre os empresários que trilham essa 
trajetória particular - ter deixado de se envolver com a parte de pesquisa e desen-
volvimento. A diferença é que suas funções concentram-se agora em coordenar 
os esforços das áreas de P&D com as tarefas de gestão e estratégia da empresa 
- identificar oportunidades de mercado e criar produtos que respondam a essas 
necessidades. 

A clareza com que Y1 entende os processos de inovação e estimula o que ele 
chama de “cultura da inovação” em seu empresa também caracterizam o tipo Y 
como um tipo mais atento para as dificuldades e vantagens da inovação e disposto 
ao risco. Como aqueles indivíduos com inclinações para criação, pesquisa, desen-
volvimento e inovação de que falam Y1 e Z2, ele também parece ser motivado 
principalmente pelos desafios e recompensas inerentes aos processos de inovação.

Considerações finais

Parte da explicação para a conclusão de Miranda e Lopez-Ruiz (2007) de 
que o conceito de inovação abrange uma multiplicidade de significados diferentes 
passa pela conclusão, encontrada neste artigo, de que os próprios empresários, 
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construtores dos conceitos de inovação que emergiram da pesquisa, têm trajetó-
rias e características muito diferentes umas das outras.

O fato de os empresários terem formações diferentes, experiências anteriores 
de trabalho diferentes, caminhos diferentes de chegar na liderança da empresa, e 
mesmo faixas etárias diferentes, configura suas visões sobre inovação, bem como 
suas demandas e críticas direcionadas às políticas públicas. Dessa forma, pode-
ríamos dizer que o perfil do empresário está relacionado ao direcionamento da 
empresa, mas no que diz respeito às implicações disso para sua trajetória individual. 
Dessa forma, notamos que um empresário mais técnico – por conta de sua forma-
ção educacional e/ou de sua formação no mercado de trabalho – tende a associar 
inovação a inovação de produtos e tecnologia. Os empresários mais orientados 
para negócios, de outro lado, dividem-se em dois grupos: a) os que apresentam 
uma formação educacional mais alta e/ou uma trajetória no mercado mais diver-
sificada na sua área de atuação (experiência em diversas empresas e grupos nas 
áreas administrativas em que atua) tendem a associar inovação a desenvolvimento 
de produtos e processos (isto é, os de tipo Z e uma parte dos de tipo Y); e b) os 
que não possuem formação educacional em nível superior e/ou que não tiveram 
experiência muito diversificada em sua área de atuação (isto é, os de tipo X e, em 
alguma medida, os de tipo Y) que tendem a associar inovação a estratégias de 
sobrevivência e aproveitamento de “ondas” do mercado.

Não podemos, no entanto, afirmar com segurança em que medida o perfil 
do empresário impacta na performance geral da empresa. Isso se dá principalmente 
pelo fato de não conseguirmos, por meio das análises da entrevistas, perceber 
dimensões confiáveis e padronizadas que nos permitam inferir conclusões sobre a 
performance geral das empresas – afinal, estamos lidando com aspectos essencial-
mente discursivos. Quando cruzamos os perfis de empresários obtidos no GoM 
(X, Y e Z) com as categorias IPEA de empresas (AA, AB e BA), os resultados não 
se mostram coerentes: encontramos uma distribuição relativamente igualitária 
dos perfis entre os tipos de empresa. Isso não nos leva a concluir, no entanto, que 
não há relação entre o perfil do empresário e o desempenho geral da empresa, já 
que não podemos deixar de considerar que há um problema de coleta de dados 
que pode explicar esse resultado: as entrevistas foram feitas num tempo posterior 
à coleta de dados que deu origem à classificação IPEA (há um intervalo de quatro 
anos entre os dois eventos). Muitos dos empresários entrevistados em 2006 nem 
se encontravam na liderança da empresa em 2001, data dos dados que origi-
naram a tipologia de empresas. Optamos por não excluir de nossa amostra os 
empresários ingressantes após 2001 para realizar essa análise, pois isso significaria 
diminuir consideravelmente o número de casos, e acreditamos que seria mais 
significativo olhar para o maior número possível de empresários entrevistados.
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Acreditamos, todavia, que a possibilidade de uma conclusão precisa sobre a 
ligação entre o perfil dos empresários e o desempenho geral da empresa é pequena 
diante dos achados que obtivemos a partir do nosso enfoque da amostra. O prin-
cipal achado é a percepção de que de não existe um conjunto homogêneo que 
possamos chamar de empresários inovadores. Perceber a heterogeneidade e a com-
plexidade desse conjunto de empresários, para os quais tentamos apontar, é um 
passo fundamental para a elaboração e a execução de políticas industriais voltadas 
à inovação. Isso porque, de forma bastante genérica, esses empresários têm metas 
bastante diferentes para suas empresas, e demandas bem diferentes em relação ao 
governo. Talvez a melhor forma de encaminhar a questão passe pela construção 
de políticas de inovação e não de uma única política de inovação. 

Para pensar políticas públicas

As empresas inovadoras brasileiras são lideradas por um empresariado bas-
tante heterogêneo no que diz respeito a geração, trajetória e formação. Não se 
pode trabalhar com a idéia de um conjunto homogêneo de empresários inovado-
res, e, conseqüentemente, não há um consenso sobre o conceito de inovação por 
parte dos empresários, nem tampouco sobre como o tema deve ser abordado por 
políticas públicas.

Mesmo os empresários com perfil mais técnico têm, em alguma medida, 
conhecimento em gestão (principalmente os que são presidentes das empresas). 
Políticas públicas para inovação e empreendedorismo devem, portanto, conside-
rar a importância de se trabalhar, além do conhecimento técnico, as chamadas 
soft skills. Os países da OECD já demonstram a preocupação com esse aspecto em 
suas políticas de inovação.

Notamos um outro aspecto importante na questão da inovação/ empreen-
dedorismo que é a cultura empreendedora: alguns não tem a formação específica 
mas sim um “ímpeto” ou uma “vocação” para a inovação. Como no caso anterior, 
os países da OECD já começam a considerar essa dimensão da “cultura” em suas 
análises Duas idéias intuitivas acerca do empresário inovador mostram-se erradas. 
Em primeiro lugar, a ideia de que os herdeiros que comandam empresas fami-
liares são pouco qualificados ou experientes (dos 14 herdeiros da amostra 13 são 
perfil Z ou Y, apenas um não possui graduação e 9 possuem pós-graduação; e a 
grande maioria menciona ter tido experiência em outras empresas, ainda que essa 
pergunta não tenha sido feita diretamente). O que foi encontrado aqui  sugere 
que a empresa familiar não está morrendo, mas está se reformando – mesmo con-
siderando que a amostra privilegiou empresas mais inovadoras, afinal a proporção 
de empresas comandadas por herdeiros nessa amostra é relevante. 
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Do mesmo modo, nem sempre é verdade que empresários inovadores são 
necessariamente empresários jovens. Primeiro porque a própria concepção de 
“empresário inovador” mostra que assume diversos sentidos. Segundo porque, 
mesmo se formos considerar inovações de produtos, há uma quantidade consi-
derável de empresários classificados como perfil Y, que são mais velhos e inovam 
nesse sentido.

Anexo Metodológico

A estratégica analítica empregada neste artigo desdobra-se em duas partes, 
uma quantitativa, a outra qualitativa: na primeira, construiremos uma tipolo-
gia dos empresários de nossa amostra com um método formal baseado na teoria 
dos conjuntos nebulosos, o Grade of Membership (ou GoM). Segundo Quiroga 
(2006), “o GoM está fundamentado na teoria dos conjuntos nebulosos (fuzzy 
sets) de acordo com a qual o pertencimento de um elemento a um dado conjunto 
não é, necessariamente, exclusivo. ERICKSON, LORENZO e WOODBURY 
(1994) esclarecem que, à luz da teoria dos conjuntos nebulosos, o elemento de 
um conjunto pode pertencer integralmente a ele ou, de outra maneira, pertencer, 
simultaneamente, com diferentes graus de intensidade, a vários conjuntos. Os 
conjuntos nebulosos se opõem aos conjuntos bem definidos (crisp sets) nos quais 
o pertencimento dos elementos a mais de um conjunto não é possível”. Usaremos 
o software GoM TT para rodar o banco de dados de nossa amostra de empresários 
e empresas. 

A idéia de que diferentes elementos possam pertencer, em graus variados, 
a diferentes conjuntos, permite a elaboração de tipologias não-exclusivas. Com 
isso, torna-se possível, a partir de uma série de características dos empresários 
recolhidas e sistematizadas em banco de dados, construir tipos - no nosso caso, 
de empresários - que correspondem mais de perto a experiência histórica e refle-
tem melhor a distribuição dos empresários entre os múltiplos e simultâneos tipos 
possíveis. 

Dados

A base de dados que utilizaremos para a construção de nossa tipologia GoM 
e para a análise do conteúdo discursivo das entrevistas dos empresários é for-
mada por um banco de dados que sistematiza as informações recolhidas num 
pré-questionário4 e pela transcrição das entrevistas coletadas ao longo do ano de 
2006 para a Paedi. 

4. com informações referentes ao empresário (como idade, formação, domínio de idiomas, tempo de empresa) e à 
empresa (como faixa de faturamento, existência ou não de laboratório de P&d, número de pessoal ocupado, expor-
tação e principais destinos, participação ou não em grupos, participação ou não de capital estrangeiro, posse familiar 
ou não,  entre outras).



Tipos e trajetórias de empresários 245

A amostra final da Paedi conta com 106 empresários/empresas entrevista-
dos. O banco de dados que utilizamos para a construção do nosso modelo, no 
entanto, conta com 81 casos, que foi o maior número de casos a que pudemos 
chegar sem a que a ausência de respostas ao pré-questionário comprometesse a 
consistência de nossa base de dados. O pré-questionário, como se sabe, foi, junto 
com o banco do Nvivo, uma das bases que formaram o banco de dados final, 
sendo responsável por grande parte dos dados de caracterização do empresário e 
da empresa. Ou seja, dos 106 casos iniciais, 25 foram excluídos de nosso banco 
por não terem respondido ao pré-questionário. Procedemos assim porque a inclu-
são desses casos enviesaria demais os resultados do GoM. Optamos, portanto - e 
ao custo de uma amostra menor, mas nem por isso significativamente menos 
representativa, uma vez que a não resposta ao pré-questionário é um fenômeno 
aleatório que a princípio não introduz viés na seleção - por trabalhar com os casos 
para os quais havia maior coerência entre os dados disponíveis, construindo nosso 
modelo a partir das variáveis disponíveis para aqueles 81 casos.

O método GoM procede, na última etapa de sua análise, à distribuição 
dos casos (empresários individuais) aos tipos construídos.A segunda parte con-
sistirá em analisar qualitativamente o conteúdo discursivo das entrevistas com 
os empresários que compõem a nossa amostra. Uma vez assinalados cada caso a 
uma classificação da tipologia pelo método GoM, definiremos uma estratégia de 
análise de trechos e temas das entrevistas com apoio no software NVivo. 

os modelos GoM: empresário/empresa, empresário e empresa

Experimentamos rodar três modelos GoM diferentes, isto é, alimentar o 
programa GoM TT com três conjuntos de variáveis correspondentes às seguintes 
categorias: 1) modelo empresário/empresa, 2) modelo empresário e 3) modelo 
empresa. O modelo empresa/empresário, ou modelo geral, distingue-se por 
incluir na mesma estrutura tipológica características do empresário e da empresa. 
O tipo, neste caso, é o do conjunto empresa-empresário. O pressuposto por trás 
desse modelo é a alta associação entre as dimensões que definem o tipo do empre-
sário e as dimensões que definem o tipo da empresa, ou seja, para uma certa dis-
tribuição probabilística, um tipo de empresário estaria mais ou menos associado a 
um tipo de empresa. Os modelos 2, empresário, e 3, empresa, separam as variáveis 
relativas ao empresário das variáveis relativas à empresa. Por serem dois modelos 
independentes, eles não pressupõem associação entre as dimensões que definem 
o tipo empresário e as dimensões que definem o tipo empresa. Isso permite que 
testemos separadamente a associação entre o modelo empresário e as diferentes 
variáveis relativas à empresa e vice-versa, a associação entre o modelo empresa e as 
diferentes variáveis relativas ao empresário. 

Optamos por trabalhar com o modelo empresário, uma vez que foi ele o que 
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se mostrou mais coerente e apresentou as melhores possibilidades de interpretação 
e teste de nossas hipóteses. O modelo geral, que une características da empresa e 
do empresário criando um tipo do conjunto, apresentou inconsistências como a 
existência de um tipo que tem empresário há mais de 30 anos na empresa e cujo 
período de fundação da empresa foi de 1994 a 2001, o que é impossível de existir 
nos casos reais. Uma primeira conclusão que obtivemos foi a de que as variáveis 
relativas a empresas que estamos usando no modelo podem não ser tão apropria-
das ou significativas – mais especificamente, podem ser variáveis com algum grau 
de dependência, que não são adequadas para a análise com GoM, ou variáveis 
cujas respostas são pulverizadas em muitas opções, o que impede o programa 
de encontrar padrões de recorrência. Essa primeira conclusão foi reforçada pelos 
resultados do modelo que considera só características da empresa (modelo 3), que 
apresentou resultados igualmente inconsistentes,  o que fortalece a sugestão de 
que as variáveis relativas à empresa não se mostraram muito adequadas para esse 
tipo de análise.

Já os resultados do modelo empresário surpreenderam não só por terem 
apresentado uma alta coerência interna, mas também por ter criado tipos quase 
idênticos à parte relativa ao empresário no tipo do modelo geral (os tipos de 
conjunto empresário-empresa). Por essas razões, optamos por trabalhar no GoM 
apenas com um modelo empresário (o modelo 2), e para conseguir fazer a associa-
ção entre a dimensão do empresário e a da empresa utilizaremos variáveis isoladas 
(ou combinadas, mas não com o uso do GoM) relativas às empresas, bem como 
trechos de entrevistas que forem necessários.

os tipos de empresário

O método de Grade of Membership foi utilizado para construir uma tipologia 
dos empresários das firmas da amostra da pesquisa. A tipologia foi elaborada em 
cima dos dados relativos a 81 empresários ocupando cargos de presidência, vice-
presidência e direção. Foram testados diversos modelos para dois e três perfis 
extremos com uma série de variáveis de nosso banco de dados. Ao final, optamos 
por um modelo de três perfis extremos e 22 variáveis de atributos do empresário. 
Esse modelo foi escolhido em razão de sua maior consistência interna, uma vez 
que os demais modelos geravam resultados incoerentes ou de difícil interpretação 
à luz dos conhecimentos e teorias existentes. Utilizamos os seguintes critérios 
para chegar ao modelo final: 1) no modelo ficaram apenas as variáveis de atributos 
do empresário, sendo excluídas todas aquelas relativas á empresa; 2) do conjunto 
inicial de variáveis de atributos do empresário, rodamos sucessivos modelos, para 
dois e três perfis, e excluímos apenas aquelas variáveis inconsistentes ou não-
interpretáveis. 
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A tipologia: tipos e dimensões do modelo

A determinação do número de perfis extremos (k) do modelo GoM é uma 
escolha dos pesquisadores e leva em conta diversos fatores, como o tamanho da 
amostra/população, a maior ou menor facilidade de interpretação do modelo em 
função do k adotado e os pressupostos teóricos e hipóteses da investigação. Além 
disso, os pesquisadores precisam levar em consideração os prós e contras de ks 
muito elevados. Regra geral, quanto maior o número de tipos, mais precisa a 
descrição da população ou dos fenômenos que se quer tipificar e menor a perda 
de informações; quanto menor, mais sintéticas as definições e maior a perda de 
informações. O modelo GoM gera tipos extremos (pertencimento predominan-
temente a um perfil), mistos (combinações de um tipo com os outros tipos pos-
síveis) e nulo (grau de pertencimento igual a 0 para todos os perfis). Por análise 
combinatória, para k, temos k2+1 tipos extremos e mistos mais um tipo nulo. 
O número de ks, portanto, progride geometricamente; assim, para k=2, temos 
5 tipos (22+1=5). Para k=3, temos 10 tipos (32+1=10). Desse modo, 1 k a mais 
implica  um aumento exponencial do número total de perfis que o modelo gera, 
o que torna mais precisa a definição dos tipos, mas resulta em perda de poder 
sintético e aumento da dificuldade de interpretação dos dados. 

Em nosso modelo, optamos por utilizar k=3, o que nos dá um máximo 
possível de 10 perfis, entre extremos (até 3), mistos (até 6) e nulo (um). Nosso 
modelo gerou como resultado uma tipologia com 3 tipos extremos (X, Y e C), 3 
tipos mistos (E, F e G) e não gerou um tipo nulo, num total de seis perfis. O grau 
de pertencimento a um tipo extremo ou intermediário pode variar, de acordo 
com os critérios de deffuzificação adotados (pontos de corte que determinam a 
distribuição dos graus de pertencimento aos perfis). 
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cAPÍtulo 8

As eMPresAs oLHAM ALéM De seus Muros PArA INovAr?1

carlos torres Freire2

Frederico henriques3

1. INtroDuÇÃo: teMA, objetIvo, PreMIssAs e HIPótese

Inovação está na moda. E como toda moda, há deslumbres e oposições radicais. 
O fato é que o tema está na pauta, e há motivo para isso. Experiências internacio-
nais e nacionais mostram que é inegável a sua relevância para o desenvolvimento 
econômico e social dos países ao melhorar a qualidade dos sistemas de produção 
e aumentar a competitividade.

É fato também que ainda há muito que descobrir sobre inovação. A com-
plexidade do tema caminha ao lado da assunção cada vez mais forte de que o 
processo de inovação é produto de interações de diversos tipos, as quais envolvem 
atores variados. Isso faz da inovação ao mesmo tempo um tema mais interessante 
e mais difícil de compreender.

No sentido de entender parte do fenômeno, o objetivo geral deste artigo é 
discutir qual o peso de fatores externos à empresa no desenvolvimento de seus 
processos de inovação. Em que medida parceria com fornecedores e clientes, coo-
peração com universidades e centros de pesquisa, contratação de serviços e pros-
pecção de informações no exterior são relevantes para processos de inovação nas 
empresas industriais?

Dado que o tema geral da Paedi é o empresário, ou um novo empresário 
no cenário brasileiro, cabe observar como tem sido o seu comportamento em 
relação a um componente tão relevante nos processos de inovação das empresas: a 
interação com os atores externos à firma. Este empresário tem se preocupado com 
tal componente? Como sua empresa tem atuado? Tais fatores externos são vistos 
como importantes? Por fim, eles são realmente relevantes para o desempenho da 
empresa?

1. Agradecemos a Alvaro comin, osvaldo lopez-ruiz e zil miranda pela leitura atenta e pelas sugestões.
2. Pesquisador cebrap.
3. Pesquisador cebrap.
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A ideia aqui é mostrar que o departamento de pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) interno à empresa ou o número de patentes, por exemplo, variáveis co-
mumente vistas em estudos de inovação, deveriam ser acompanhadas de outros 
elementos para a melhor compreensão do fenômeno. Especialmente nos últimos 
anos, com a profusão de redes de informação, a difusão de conhecimento e a ne-
cessidade de se adaptar mais rapidamente a mudanças e antecipar oportunidades, 
os fatores externos à empresa têm se tornado mais relevantes para a inovação.

E isto só pode ser discutido se forem consideradas algumas premissas. Pri-
meiramente, a inovação é um fenômeno sistêmico – interações contínuas entre 
diferentes atores permitem o desenvolvimento de processos inovativos. Recusa-se 
aqui a visão linear da inovação, na qual se expressa uma trajetória hierarquizada, 
com um caminho da pesquisa básica para a aplicada até se chegar aos produtos 
novos no mercado. Essa trajetória pode existir, mas está longe de ser a única pos-
sibilidade a se encontrar no mundo real da produção. Com as transformações no 
capitalismo desde os anos 1970, elementos externos às empresas, como fornece-
dores, clientes, empresas de serviços e universidades, passam a ser cada vez mais 
centrais para os processos de inovação – especialmente porque estes processos se 
tornam crescentemente mais dependentes de comunicação e colaboração de dis-
tintos atores. O fato a ser considerado é que as firmas não inovam isoladamente 
e, além disso, elas estão cada vez mais sujeitas a influências externas (EDQUIST, 
2006; FAGERBERG, 2004).

Em segundo lugar, o estudo do tema inovação ganhou um caráter multidis-
ciplinar nas últimas décadas, principalmente porque nenhuma disciplina sozinha 
poderia dar conta de todos os seus aspectos (FAGERBERG, 2004). A sociologia 
pode conquistar espaço principalmente quando se abre a “caixa-preta” deste fe-
nômeno e o conceito de aprendizado ganha corpo no debate sobre inovação. Em 
outras palavras, torna-se evidente que o elemento qualitativo das relações sociais 
está imbricado na questão do aprendizado e consequentemente nos processos de 
inovação.

O conceito de learning economy, bem explicado e explorado por Lundvall 
(1994 e 1996), permite pensar como o conhecimento e o aprendizado são essen-
ciais para o desenvolvimento neste novo momento da economia contemporânea. 
Conhecimento é um ativo coletivo compartilhado em redes e organizações; e 
aprendizado é um processo interativo de construção de competências. O autor 
destaca que a capacidade de indivíduos, firmas, regiões e economias nacionais em 
aprender é determinante para o desenvolvimento. E tão importante quanto criar, 
é processar e recriar conhecimento. Os atos de compartilhar e combinar elemen-
tos de know-how se tornam determinantes (LUNDVALL, 1996). A relevância dos 
elementos externos às firmas em seus processos de inovação está justamente no 



As empresas olham além de seus muros para inovar? 251

fato de que estes permitem o desenvolvimento de conhecimento tácito ou forne-
cem conhecimento codificado mediante os processos de aprendizado.

Parte deste processo é a relação direta entre conhecimento tácito, competi-
tividade e inovação. Este conhecimento ganha materialidade na interação entre 
os agentes como parte dos processos de aprendizado. Por sua vez, tais processos 
estão diretamente relacionados ao desempenho inovativo de firmas. O terceiro 
ponto a ser considerado neste artigo, portanto, é que a organização do fluxo de 
conhecimento e o compartilhamento de conhecimento tácito são definidores de 
um novo padrão de competitividade.

Diversos trabalhos trazem evidências a respeito da correlação entre desem-
penho inovador e relações cooperativas combinadas à diversidade de mecanismos 
de comunicação entre os atores (CONSOLI E PATRUCCO, 2003; PATRUC-
CO, 2002; ALBAGLI e MACIEL, 2004). Lundvall (1996), por exemplo, apre-
senta o caso de firmas que buscam pesquisas em universidades ou outros centros 
não apenas pelo fim daquela investigação em si mesma, mas também para acessar 
as redes informais de pesquisadores, se manter atualizadas ou abrir novas oportu-
nidades de desenvolvimento de produtos e processos.

No que tange à relação entre inovação e serviços, particularmente aqueles 
chamados de intensivos em conhecimento, como informática e consultorias di-
versas, o debate vêm sendo alimentado com evidências empíricas. Há exemplos 
de como empresas de serviços, especialmente de tecnologias da informação, são 
capazes de influenciar positivamente processos de inovação nas firmas industriais 
que as contratam (TORRES-FREIRE, 2006).

Outra referência é o trabalho de Lundvall, Jensen, Johnson e Lorenz (2004), 
no qual os autores introduzem uma distinção entre dois modos de aprendizado 
e inovação inspirados na oposição entre conhecimento implícito e explícito. O 
modo STI (Science, Technology, Innovation) é aquele em que as estratégias de ino-
vação se baseiam na criação de competências mediante elementos codificados, 
seja a promoção de P&D, o acesso a conhecimento codificado existente ou a 
busca do conhecimento científico. Já no modo DUI (Learning by Doing, Using, 
Interacting), as estratégias estão baseadas na criação de competências via elemen-
tos tácitos, ou seja, no conhecimento via interação entre agentes, na criação de 
relações para aprendizado. O principal achado do trabalho destes autores é que o 
ato de combinar os dois modos tende a fazer com que as firmas se tornem mais 
inovadoras.

É justamente nesta tendência que o presente artigo pretende se encaixar. 
Não se trata de negar a centralidade do P&D e do conhecimento científico para 
os processos de inovação, mas sim de fortalecer o entendimento de que outros 
elementos, especialmente aqueles externos à firma, devem ser observados pela sua 
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atuação tranversal na rede produtiva e sua influência positiva para inovação.

Neste sentido, a hipótese geral a ser trabalhada neste artigo é que fatores 
externos à empresa têm peso considerável no desenvolvimento de inovação na 
medida em que são centrais em processos de aprendizado. Pretendemos mostrar 
que o grau de interação da empresa com atores externos guarda relação com o seu 
desempenho em termos de inovação. Sinteticamente, quanto mais complexas as 
práticas de interação com atores externos mais inovadoras são as empresas. 

Os dados disponíveis na Paedi não permitem estabelecer uma relação direta 
de causa e efeito, mas é possível sim mostrar indícios fortes da coincidência entre 
empresas que inovam e o grau de interação que estabelecem com agentes externos 
à firma. Ou seja: empresas com alto grau de interação com atores externos ten-
dem a ser aquelas que apresentam atitude mais inovadora. 

Neste trabalho, serão consideradas interações com agentes externos: a par-
ceria com fornecedores e clientes, a cooperação com universidades e centros de 
pesquisa, a contratação de serviços e a prospecção de informações fora do Brasil 
– temas tratados diretamente nas entrevistas da Paedi. 

O objetivo é mostrar que há fatores externos à firma que precisam ser consi-
derados em análises que pretendam entender o que as empresas fazem para inovar.

2. MetoDoLoGIA: vArIÁveIs, CLAssIfICAÇÃo De INovAÇÃo e 
CruZAMeNtos

O tratamento dado à relação entre inovação e fatores externos à empresa pela lite-
ratura internacional, especialmente no que diz respeito às redes de conhecimento 
e aprendizado, foi aqui apenas mencionado na seção anterior com o intuito tão 
somente de situar a questão central do artigo. Não é objetivo deste texto fazer 
uma revisão bibliográfica do assunto. Nossa preocupação maior é a exploração 
do material empírico produzido pela Paedi por meio de uma análise qualitativa, 
a qual consiste na exploração de trechos das entrevistas, na criação de categorias e 
na tentativa de identificar grupos de empresas de acordo com sua interação com 
agentes externos.

A análise tem como base empírica entrevistas realizadas com 106 empresas 
industriais brasileiras. O foco são os comentários dos empresários acerca das in-
terações com os atores externos, a saber: parcerias com fornecedores e clientes, 
cooperação com universidades e centros de pesquisa, contratação de serviços (ou 
consultorias) e prospecção de informação no exterior – os quatro assuntos foram 
tema de pergunta no roteiro de entrevista da Paedi.4

4. [A este respeito ver capítulo 3]
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Tais fatores externos à empresa serão as variáveis que permitirão avaliar a 
percepção do empresário sobre o peso da interação com agentes externos no de-
senvolvimento de processos de inovação e a atitude da empresa em relação a eles. 

No sentido de qualificar tais variáveis, criamos categorias a partir dos dife-
rentes modos como as empresas interagem com cada um destes atores externos. 
O objetivo é separar grupos de empresas tendo como referência o seu grau de 
interação (alto, médio e baixo) com os diferentes atores externos. A criação destas 
categorias será explicada com detalhe mais adiante (na seção 3 deste texto).

Construídas as categorias, realizamos os cruzamentos dos fatores externos 
com uma classificação de empresas que permita alguma diferenciação em termos 
de inovação. Escolhemos uma classificação criada pela equipe da pesquisa, a qual 
denominamos “classificação Paedi”. Trata-se de um quadro que qualifica as 106 
empresas entrevistadas em termos de inovação seguindo as seguintes sub-classi-
ficações: “Inovação segundo a atitude frente ao Mercado”; “Inovação segundo 
o grau da mudança”; “Inovação em relação ao sujeito para o qual há inovação”; 
“Inovação segundo o tipo de inovação” – as duas primeiras serão utilizadas para 
os cruzamentos neste artigo5.

Estes cruzamentos servem para identificar os grupos de empresas conside-
rando ao mesmo tempo o modo de atuação das firmas no que concerne à inovação 
e o grau de interação com atores externos. Ou seja, podemos assim diferenciar as 
empresas que interagem e inovam daquelas que pouco interagem e não inovam.

Por fim, como complemento, outros atributos das empresas tais como por-
te, setor, pessoal ocupado em P&D e exportação são utilizados para cruzamento 
com nossas categorias de grau de interação e tentativa de qualificar as empresas.

Vale ressaltar que devido à construção da amostra da Paedi estamos tratando 
aqui das empresas industriais brasileiras mais competitivas, ou seja, aquelas que 
inovam, diferenciam produtos e exportam com preço-prêmio ou que estão bem 
próximas dessas características (SALERNO e DE NEGRI, 2005). Isto quer dizer 
que as diferenças em termos de atitude inovadora da empresa, por mais que sejam 
possíveis  de serem destacadas, não permitem uma oposição tão evidente. Um 
grupo de controle com empresas que não preenchem tais caracteres de inovação, 
diferenciação e exportação, por exemplo, provavelmente nos permitiria evidên-
cias mais fortes em termos da relação entre inovação e grau de interação com 
atores externos.

5. ver miranda e lopez-ruiz (2007)
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3. ANÁLIse: eNtrevIstAs, CrIAÇÃo De CAteGorIAs e resuLtADos

Para iniciar a análise das entrevistas, realizamos um primeiro cruzamento dos 
fatores externos (“parceria com clientes e fornecedores”, “cooperação com univer-
sidade”, “utilização de consultoria” e “busca de informação fora do Brasil”) com a 
classificação criada pela equipe Paedi6. 

A primeira leitura dos dados mostrou que não seria possível identificar 
quantitativamente a diferença entre as empresas simplesmente pela utilização dos 
fatores. Isto aconteceu porque, já no cruzamento mais simples (utiliza ou não o 
fator externo), identificamos que a maioria das empresas respondia afirmativa-
mente à pergunta, ou seja, utilizava todos os fatores perguntados, como se vê na 
tabela 1 a seguir7.

tabela 1
empresas segundo a utilização do fator externo

Parceria com 
fornecedor e 

cliente

cooperação com 
universidade e 

centro de pesquisa

contratação de 
consultoria

Busca de 
informação fora 

do Brasil

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

sim 89 84,0 84 79,2 77 72,6 92 86,8

não 8 7,5 19 17,9 19 17,9 4 3,8

sem resposta 9 8,5 3 2,8 10 9,4 10 9,4

total 106 100,0 106 100,0 106 100,0 106 100,0

A fim de verificar o porquê da quase nula distinção, partimos para a leitura 
das respostas a estas perguntas no material empírico. A imersão nas entrevistas 
para identificar diferenças qualitativas na utilização de fatores externos por parte 
das empresas propiciou um resultado bastante satisfatório. Encontramos que o 
diferencial não é a utilização do fator externo em si mesma, mas a qualidade 
da utilização. Os resultados mostraram que há diferenças significativas entre as 
empresas no que concerne ao grau de formalização e de sistematização destas 
interações, sejam parcerias, contratos, cooperações.

Em relação a parcerias das empresas com fornecedores e clientes, as di-
ferenças se expressam no nível de formalização dessas interações e na atitude do 
empresário frente ao mercado, seja na busca de novas ideias e soluções nos clien-

6. realizamos o mesmo tipo de cruzamento com a classificação de empresas AA, AB e BA, criada por equipe do iPeA 
e que serviu de base para a construção da amostra da Paedi, como explicado no capítulo 3. entretanto os resultados 
não foram satisfatórios para esta análise. Acreditamos que isso se deve muito provavelmente ao fato de a classificação 
do iPeA estar voltada para a questão da competitividade, sendo a inovação apenas um dos elementos que a compõe. 
deste modo, não é de grande valia tentar diferenciar empresas AA, AB e BA sendo que todas são empresas classifi-
cadas como inovadoras.
7. todas as tabelas apresentadas neste artigo são de elaboração dos autores e têm como fonte a Paedi.
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tes, na necessidade de identificar tendências nos fornecedores, ou na busca por 
novas tecnologias e por desenvolvimento conjunto de processos e produtos. Esta 
diferenciação entre os tipos de empresa pode ser exemplificada nos três trechos de 
entrevistas a seguir:

“A empresa tem fornecedores que são considerados parceiros. Para 
algumas inovações que nós vislumbramos ou que nós até desenvol-
vemos o conceito para serem traduzidas em produtos, nós depen-
demos desses fornecedores porque aquilo está dentro do hardware 
e do software. Então, em muitos casos, existe até um desenvolvi-
mento em conjunto”.

“Se eu tenho um problema de processo, eu consigo fazer isso no 
laboratório. Mas aí eu quero colocar em escala de produção e não 
consigo. Então os fornecedores às vezes nos ajudam; às vezes não, 
mas eles podem contribuir”.

“E junto com o desenvolvimento dessas sementes, nós fazemos 
uma distribuição das sementes para nossos parceiros. Temos um 
programa para produtores rurais. Então nós fornecemos e ajuda-
mos muitas vezes também no financiamento. Damos orientação 
da época de plantio e recebemos toda a produção deles. Não dei-
xamos ninguém sem ter para onde escoar no mercado”.

É possível notar nesses trechos a distinção no modo como as empresas rea-
lizam as parcerias com os fornecedores. Enquanto a primeira explicita a centrali-
dade da interação com o fornecedor, a segunda cita o caráter eventual do trabalho 
em conjunto e a terceira descreve mais um contato administrativo e financeiro do 
que uma parceria de fato.

Já no caso das cooperações com universidades e centros de pesquisa, a 
diferenciação também aparece na formalização da parceria, como, por exemplo, 
a existência de divisão de custos. Além disso, observamos distinções na intensi-
dade da interação, expressa pela utilização de palavras como “desenvolvimento” 
(conjunto, universidade e empresa), para maior formalização, ou mero “contato” 
(informais, pessoais), para uma menor. E nota-se que uma parte das empresas 
não realiza cooperação com universidades. Os trechos típicos abaixo ilustram tais 
assertivas:

“[A cooperação] nós fazemos junto com o ITA. Um financiamento 
conjunto: nós financiamos 50% e o governo federal, através desses 
fundos setoriais, investe outros 50%. O objetivo é desenvolver uma 
tecnologia. Aí é pesquisa e desenvolvimento mesmo. A gente tem um 
conjunto de professores lá no ITA e um conjunto de engenheiros aqui”.
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“Nós recorremos a algumas entidades, mas para teste. Então, por 
exemplo: desenvolvemos o produto, quero saber se ele tem a resistência 
que eu pretendia, se ele tem as características físico-químicas que eu 
pretendia, aí contratamos laboratórios para fazer testes”.

“Quase não existe, né? É fraca. Os momentos que a gente... não dá 
nem pra dizer que é um desenvolvimento, mas são trocas de ideias, 
são opiniões na verdade. Esses momentos são muito interessantes, são 
muito bons, mas não tem nada formal”.

Diferente destes exemplos claros em relação à cooperação com universida-
des, as primeiras leituras das respostas sobre contratação de consultorias eviden-
ciam que o assunto é explorado de modo diverso (eventualmente até mesmo um 
pouco confusa), muitas vezes misturado às menções à cooperação com universi-
dades e à parceria com fornecedores e clientes. Com isso, é mais difícil observar 
uma gradação na formalização do contato ou na utilização da atividade, como 
nos casos descritos acima. É possível, sim, identificar tipos gerais de consultoria.

Um deles diz respeito a consultorias para resoluções de problemas especí-
ficos mais ligados à produção, para os quais não há competência interna para 
chegar a uma solução. Nota-se que neste caso a consultoria se confunde com 
outro dos aqui chamados fatores externos, como cooperação com universidade e 
centros de pesquisa.

“Na área de P&D, eu também contrato; nas áreas que eu não te-
nho pessoal altamente qualificado, naquele pedaço do desenvolvi-
mento eu uso consultorias externas”.

O outro tipo se refere a melhorias na gestão da empresa, que comporta di-
versas assessorias para tecnologia da informação. Há trechos que expõem tal fato:

“Falando em tecnologia de informação, nós fizemos implemen-
tação do ERP [software de gestão], da SAP [empresa do ramo de 
Tecnologia da Informação]. Foi implantado em 2004 e começou 
a rodar em janeiro de 2005. Essa implementação demanda asses-
soria de software. Então foi contratada uma empresa especializada 
em implantação de ERP, que ficou seis meses aqui fazendo toda 
a consultoria, analisando e mapeando para poder fazer o sistema 
funcionar”.

Por fim, com relação à busca de informação no exterior, nota-se que existe 
uma diferença quanto ao tipo de atitude da empresa. A maioria busca informação 
por meio de congressos e feiras. Enquanto isso, um outro grupo mais seleto não 
apenas busca tais informações no exterior como constrói parcerias tecnológicas. 
Além disso, observa-se que a diferença na importância conferida a esta atividade 
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se refere aos locais onde as consultorias foram buscadas (ou seja, no mercado 
internacional ou no mercado nacional), e não à formalização da interação, como 
nos casos anteriores. A seguir, dois exemplos:

“Sim, buscamos [informação fora]. Principalmente nas parcerias e nos 
contratos de tecnologia. Nós temos, por exemplo, nesta área de açúcar 
e álcool, nós temos duas tecnologias que no exterior se desenvolveram 
mais que no Brasil...”.

“Como eu falei pra você, nós procuramos informação, evidentemente 
dentro do nosso segmento. Então nós participamos de feiras nos Estados 
Unidos, na Europa, que é na Alemanha, e no Japão. Aí nós aferimos, 
realmente, como é que nós estamos, em termos de tecnologia, quais são 
as tendências”.

Nessa primeira análise do material empírico, encontramos evidências de 
que, apesar de a maioria das empresas utilizarem os fatores externos, o que nos 
permite diferenciá-las é a qualidade da utilização, ou melhor, da interação com o 
agente externo. Há entrevistados que expõem uma atividade mais complexa da 
empresa com o ator externo, que deixam clara a centralidade do contato para a 
firma e que mostram maior interesse no assunto, explicando melhor a parceria e 
os objetivos. Enquanto isso há outros que, mesmo fazendo parcerias ou contra-
tando os serviços, deixam transparecer que se trata apenas de uma contratação 
esporádica ou de menor importância. 

No sentido de dar um passo adiante na tentativa de clarificar a relação entre 
inovação e atores externos à empresa – que já se esboça nos trechos analisados 
acima –, consideramos que a ideia central a ser observada deveria ser o grau de 
interação da empresa com o agente externo. Para isso, criamos, então, três cate-
gorias para cada um dos fatores escolhidos conferindo-as uma hierarquia: grau de 
interação alto, médio ou baixo.

O objetivo é diferenciar a maneira como a interação com o agente externo 
acontece para, então, fazer o cruzamento com a classificação Paedi. Deste modo, 
podemos identificar as coincidências entre as categorias do fator externo mais e 
menos complexas e o grupo de empresas mais ou menos inovadoras.

As dimensões gerais que qualificam a interação são o envolvimento da em-
presa com o ator externo, a complexidade da interação, a formalização do contato 
e a relevância desta interação para o desenvolvimento dos processos de inovação. 
Para cada um dos fatores externos, estabelecemos parâmetros para classificar a 
empresa nas categorias alto, médio e baixo grau de interação. Tais parâmetros são 
características recorrentes que verificamos na primeira leitura apresentada ante-
riormente acima. Isto ficará mais claro na discussão que segue.
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3.1. fornecedores e clientes

No que diz respeito à interação com fornecedores e clientes, procuramos diferenciar 
o tipo de parceria realizada entre a empresa e os clientes/fornecedores em relação à 
complexidade da relação entre eles, ao envolvimento e à frequência, além de con-
siderar a centralidade atribuída para processos de inovação. É possível identificar 
os três graus (alto, médio e baixo) a partir dos seguintes parâmetros.

a) Alto: a empresa expressa como central a relação com fornecedores e clientes 
para inovação e crescimento. Trata-se de um processo em que o cliente ou fornece-
dor informa, demanda, influencia e trabalha junto com a empresa. Há desenvolvi-
mento conjunto de processos ou produtos novos e transferência de tecnologia nas 
duas direções (da empresa para o fornecedor/cliente e vice-versa). Geralmente há 
contato entre os departamentos de P&D de ambas as empresas, há colaboração 
dos funcionários de mais alto nível técnico (engenheiros, técnicos e especialistas); 
trabalhando no mesmo local, em contato remoto ou ainda passando períodos na 
empresa parceira. Há formalização contratual e casos em que é realizada divisão de 
royalties e lucros. Os trechos abaixo ilustram algumas dessas características:

Ex: “Nós buscamos essa tecnologia através de parceiros no exterior 
e de parceiros aqui no Brasil, com universidades e com fornecedo-
res, e desenvolvemos esse equipamento que, pra nós, foi um salto 
em termos de competitividade da empresa... Então, nós buscamos 
parceiros que pudessem desenvolver conosco esse projeto”. 

Ex: “Nós já estamos fazendo e assinamos com eles um contrato de 
desenvolvimento conjunto, ou seja, você cuida da matéria-prima, 
eu cuido dos testes que são necessários para levar sua matéria-pri-
ma a produto, vamos dividir lucros etc”.

b) Médio: neste caso o cliente ou fornecedor informa, demanda e influencia 
a atividade da outra empresa, mas não ocorre uma parceria para desenvolvimen-
to em conjunto de processo ou produto. A transferência de conhecimento aqui 
não parece ter o caráter bidirecional, como no caso do alto grau de interação em 
que os dois lados alimentam o processo. Em geral a empresa busca identificar as 
demandas e ou problemas e apresenta soluções para os clientes, fazendo inúme-
ras vezes adaptações pontuais segundo a necessidade deles. Em muitos casos, os 
fornecedores oferecem algo como uma consultoria e/ou adaptam seus produtos 
conforme a necessidade de quem compra, como se observa abaixo:

 Ex: “Nós temos que estar em contato com o cliente pra saber qual é a 
necessidade dele. E, pra isso, você tem que fazer pesquisas constantes, 
você tem que fazer desenvolvimentos constantes, você tem que estar em 
contato com as engenharias e com o P&D dos clientes”.
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Ex: “O bom fornecedor é aquele que é o consultor. Vou te dar 
um exemplo no caso de plásticos. Nós temos equipamentos e uma 
parceria de fornecimento de consultoria com a GE. A GE nos dá 
toda a consultoria necessária na área de plásticos. Tudo que se pen-
sar em plásticos aqui dentro é analisado e estudado através dessa 
parceria com a GE. Quer dizer, é um consultor”.

c) Baixo: classificamos aqui os casos em que não há parceria e também aque-
les em que ela é simples (um contrato de compra e venda, fornecimento etc ou 
alguma troca de informação de modo informal). Não há transferência de conheci-
mento nem desenvolvimento de produto ou processo em conjunto. Não aparece 
na entrevista nenhuma relação entre interação e inovação. Ou seja, a empresa não 
encara a necessidade de promover tais interações a fim de alimentar processos de 
inovação, de incorporar conhecimento ou de aprender novos procedimentos.

Ex: “Então nós fornecemos e ajudamos muitas vezes, mas na parte 
financeira”.

Ex: “Não existe [parceria]. Não existe, porque hoje você tem uma dinâ-
mica, que eu diria pra você, que é mais ou menos assim: cada um por si”.

3.2. universidades e centros de pesquisa

No que tange a interação com universidades e centros de pesquisa, procuramos criar 
categorias para diferenciar especialmente empresas que assumem como centrais as 
relações com universidade daquelas que estabelecem uma relação periódica. Além 
disso, consideramos também o grau de interação entre universidade e empresa a 
partir de ações como financiamentos conjuntos, formalização de parcerias, tipos 
de contrato, entre outros. Desta forma, identificamos três grupos de empresas a 
partir dos seguintes parâmetros:

a) Alto: a empresa explicita como sendo central a relação com universidades 
e centros de pesquisa para os seus processos de melhoria de produtos e processos. 
Isso se materializa em projetos de desenvolvimento de produto ou processo novo 
em conjunto, ou seja, procura universidades e centros de pesquisa para algo novo. 
Há financiamentos conjuntos, divisão de royalties ou negociação de patentes. Em 
alguns casos há parcerias para construção de laboratórios. A utilização da lei de in-
formática, em que há isenção de IPI mediante contrapartida obrigatória de inves-
timento em centros de pesquisa e universidades, é recorrente nas entrevistas.8 Por 
fim, é possível identificar uma cooperação formalizada e de maior intensidade.

8. Apesar dos poucos casos citados, há indícios de que se trata de um mecanismo bem-sucedido de fomento a coope-
ração de empresas com centros de pesquisa. entretanto, a lei parece não ajudar muito no fomento direto a agregação 
de valor na produção nacional, já que muitas vezes são desenvolvidas atividades marginais que não têm relação direta 
com o produto principal da empresa.
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Ex: “Eu tenho um compromisso com a Universidade de São Car-
los – Instituto de Física. Foi um contrato por dois anos que foi 
elaborado, e obviamente isso vai continuar. Mas que se deixe claro 
que o foco era esse produto. A universidade deslocou mão de obra, 
deslocou uma área, o laboratório específico pra desenvolver essa 
tecnologia em parceria com a empresa”.

Ex: “Nós queremos cooperação de parceiros, tipo universidades, 
que nós temos. Inclusive a última patente foi parte desenvolvida 
em uma universidade nos Estados Unidos, e parte foi desenvolvida 
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul”.

b) Médio: a empresa compreende a importância da universidade para melho-
rias na produção, mas a interação é menos intensa que a descrita acima. Trata-se 
aqui de uma contratação de consultoria para trabalhar sobre produto ou processo 
já existente. Há contratos para utilização de laboratórios para testes ou prestação 
de serviços. Em alguns casos, há uma relação de longo prazo (sempre que precisa 
entra em contato com a mesma universidade), mas sem contratos permanentes e 
contínuos.

Ex: “Foi assinado um contrato de assistência tecnológica, de uso das 
instalações pra pesquisa e consultas à engenharia e pra solução de al-
gumas dúvidas que nós, aqui na empresa, não poderíamos resolver”.

Ex. “Tentamos algumas parcerias. Agora nós temos uma parceria com 
a Unicamp para fazer testes, ensaios mecânicos, tração, conversão, en-
fim, mas o conhecimento tecnológico de fundição aqui no Brasil ainda 
está muito cru”.

c) Baixo: a empresa não realiza cooperação com universidades e quando o 
faz realiza de modo não formalizado, por meio de contatos com professores e/ou 
pesquisadores que atuam em determinada instituição com o objetivo de buscar 
informações. Além disso, é realizada de forma eventual, ou seja, não há nenhum 
tipo de contrato entre as partes. Consideramos aqui aqueles casos em que há 
convênios envolvendo recursos humanos (e não uso de laboratório e nem desen-
volvimento de produto ou processo), como abertura da empresa para estágios ou 
acordos de bolsas de estudos para funcionários da empresa. 

Ex: “A gente tem contato... a gente tinha contatos, principalmente 
quando a gente estava aqui, a gente tinha com a Mauá, mas nada 
formalizado...”. 

Ex: “Não temos feito nenhum convênio específico ou algum acordo 
tecnológico com universidade. No passado até teve uma iniciativa do 
pessoal pra desenvolver, mas não chegou a avançar”.
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3.3. Consultorias

Em relação à interação com as consultorias, procuramos fazer a distinção de 
acordo com o objetivo da contratação, a complexidade do pedido e o tipo de 
serviço contratado. Basicamente consultorias são contratadas para suprir uma 
necessidade que a empresa não possui. A contratação pode ter como objetivo 
a tentativa de um avanço tecnológico (auxílio no desenvolvimento de um pro-
duto novo), uma atividade complexa, ou uma mera transferência de um serviço 
realizado internamente (manutenção de computadores), algo mais simples. Nas 
entrevistas analisadas, é possível distinguir ao menos dois grandes grupos de con-
sultorias que remetem a dois tipos distintos de interação: um mais relacionado a 
desenvolvimento de produtos e/ou de processos e/ou fornecimento de soluções 
para problemas específicos da produção, em que a interação cliente/prestador de 
serviço é intensa; e o segundo grupo se refere à prestação de serviços relacionados 
mais diretamente a processos de gestão (em geral grandes pacotes de software), 
como profissionalização, coordenação de setores administrativo e financeiro, caso 
em que a interação é menos intensa. O grau de interação da empresa com consul-
torias pode ser classificado, portanto, da seguinte forma:

 a) Alto: A empresa busca consultorias para desenvolver incrementos 
tecnologicos de seus produtos ou processos (exemplo na eletroeletrônica, como 
processo novo de automação industrial) ou também consultorias específicas para 
resolução de um problema complexo (exemplo na indústria química, como uma 
nova composição). Elas são relacionadas à tecnologia, produção, automação, en-
tre outras. Consideramos como alto grau de interação aqueles casos em que a 
consultoria é contratada para incrementar a gestão desenvolvendo soluções espe-
cíficas, e não mediante uma venda de pacote padronizado. Nota-se que apesar de 
serem chamadas para soluções pontuais, consultorias são constantemente utiliza-
das pela empresa. 

Ex: “Sim, [tivemos experiência] com uma consultoria espanhola. Nós 
contratamos a consultoria e desenvolvemos o produto; hoje no Brasil só 
nós temos este produto, nosso concorrente ainda não atingiu esse nível”. 

Ex: “Contratamos para um processo como esse agora: eu tenho que 
fazer a minha automação da linha, ela é totalmente dinâmica e auto-
matizada. Aí eu estou chamando a Siemens para conversar, empresas 
de automação e empresas de software também vêm negociando com a 
gente, toda essa interface”.

b) Médio: neste caso, consideramos aquelas contratações de consultorias 
para áreas além da produção, especialmente concernentes à gestão da empresa. 
Aqui a firma busca a profissionalização da gestão por meio da integração de pro-
cessos, controle financeiro e fiscal, implementação de software gestores, controle 
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de qualidade, entre outras atividades. E para tanto busca consultorias capazes de 
auxiliar no processo de desenvolvimento e implantação. A utilização de tecnolo-
gia da informação (TI), especialmente consultoria que fornecem pacotes padro-
nizados de software de gestão, é bastante comum. Aqui consideramos também os 
casos em que ocorre a contratação de laboratórios privados (fora da universidade) 
para testes de produtos. 

Ex: “[Consultoria] às vezes a gente precisa na área administrativa. 
Tem consultores implantando para nós o ISO 9000. Na área de 
auditoria, às vezes, para questões fiscais, a gente contrata especia-
listas. Mas eu diria que são consultorias mais na área financeira, 
administrativa e fiscal”.

Ex: “Recorre sim. A gente teve muita consultoria recentemente. 
Agora nós estamos com consultoria interna sobre a área industrial, 
sobre custo. Na parte de TI a gente acabou de implementar a nos-
sa nova plataforma, que é da Oracle. É uma mudança brutal, são 
interferências importantíssimas na empresa”.

c) Baixo: A empresa não utiliza nenhum tipo de consultoria com o intuito 
de resolver problemas internos. Nota-se que algumas já tiveram experiências com 
contratação de serviços.

Ex: “E se em termos de inovação a empresa contrata serviços exter-
nos de consultoria? Também não. Porque não tem ninguém que 
entenda do assunto”.

Ex: “Nós já tivemos experiências no passado de contratar consultorias. 
Porém, nós não sentimos que isso agregou valor ao nosso processo. 
Nós chegamos à conclusão de que quem tem que resolver os proble-
mas somos nós mesmos, nós que estamos dentro do processo”.

3.4. Informação fora do brasil

Por fim, no que concerne à prospecção de informação fora do Brasil, considera-
mos a atitude em relação à busca de tendências e a necessidade de atualização, o 
interesse na construção de parcerias tecnológicas com universidades e empresas 
do exterior e a qualidade da informação procurada. A partir dessas ideias gerais, 
identificamos alguns parâmetros para diferenciar o grau de interação das empre-
sas com atores do exterior:

a) Alto: a empresa busca parcerias com outras companhias e universidades 
com o objetivo de desenvolver projetos e obter aperfeiçoamento em termos de 
tecnologia. Esta parceria pode ser realizada até mesmo com concorrentes para 
trocar experiências. Há casos em que as empresas mantêm escritório no exterior 
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para prospecção (não apenas para distribuição ou vendas) ou ainda outros em que 
contratam consultorias internacionais.

Ex: “Na Universidade da Califórnia, por exemplo, eu estou em conta-
to com a maior dermatologista do mundo. Na Universidade de Paris, 
com um cara que mais entende de nanotecnologia no mundo aplicada 
à área médica, à área cosmética e médica. São duas universidades que 
a gente tem feito alguns trabalhos”.

Ex: “Na verdade, nós temos, primeiro, um intercâmbio muito bom 
com os concorrentes. Hoje, estes estão no México, no Leste Europeu 
(Hungria), estão na Ásia (China e Índia). O primeiro ponto é que a 
gente tem bom relacionamento e, com isso, a gente troca experiências, 
a gente não dá conta de informações, pelo menos na parte técnica sobre 
grandes equipamentos, o que traz grandes melhorias nos processos de 
uma forma geral”.

b) Médio: a empresa expõe a necessidade de buscar informação no exterior 
a fim de se atualizar e observar tendências internacionais e o faz de maneira sis-
temática. Os casos mais comuns são as feiras e congressos. Muitas vezes elas tam-
bém se interessam por comprar equipamentos com o intuito de se modernizar e 
aumentar a competitividade. 

Ex: “E desse momento, de lá pra cá, eu só aumentei, trouxe tec-
nologia, eu fui à feira em Nova York, Chicago, Alemanha, fui ver 
equipamentos na Espanha, então é claro, fui alargando a base de 
conhecimento”. 

Ex: “... Agora está acontecendo feira em Bolonha, na Itália, então 
sempre vai a equipe inteira. Vão algumas pessoas na Itália, e quan-
do há feiras nos Estados Unidos, vão pessoas lá para ver a tendên-
cia mundial; investe-se em pesquisas, em termos de estar sempre 
inovando em cima disso”.

c) Baixo: a empresa não busca informação no exterior; mas eventualmente 
busca no Brasil.

Ex: “Não. A agronomia, no Brasil, é bem desenvolvida. O Bra-
sil tem bastante conhecimento nessa área. É evidente que se tem 
muita coisa feita pelo mundo afora, mas o Brasil tem muita uni-
versidade”.

Ex: “A maior feira é da Alemanha, mas eu nunca fui. E nunca 
ninguém daqui foi também. A segunda maior feira é a AES de Las 
Vegas. Nunca fui (risos). Terceira maior feira é a de Miami. Nunca 
fui e ninguém daqui foi. A quarta é no Japão. Nunca fomos”.
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Estas categorias demonstram as diferenças nos comportamentos das em-
presas e já dão indícios de como aquelas mais preocupadas com a interação com 
atores externos estão mais preocupadas também com inovação. Isso aparece nas 
atitudes referentes à busca de conhecimento novo – seja com outras empresas, 
universidades ou consultorias, seja na prospecção realizada no exterior –, e tam-
bém no entendimento de que a competitividade da empresa está diretamente 
relacionada à atitude no que tange à inovação.

De acordo com esta classificação, observa-se que aproximadamente um ter-
ço das empresas aparece com alto grau de interação com atores externos (exceção 
ao fator busca de informação fora do Brasil), como mostra a tabela 2 a seguir. 9

tabela 2

Grau de 
interação

Parceria com 
fornecedor e 

cliente

cooperação com 
universidade e 

centro de pesquisa

contratação de 
consultoria

Busca de 
informação fora 

do Brasil

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Alto 30 30,9 28 27,2 32 33,3 16 16,7

médio 46 47,4 41 39,8 39 40,6 74 77,1

Baixo 21 21,6 34 33,0 25 26,0 6 6,3

total 97 100,0 103 100,0 96 100,0 96 100,0

nota: 9 casos sem resposta para fornecedor e cliente, 3 para cooperação com universidade, 10 para consultoria e 10 para 
informação fora do Brasil

Fonte: Paedi; elaboração dos autores

3.5. Cruzamento das categorias de interação com a classificação Paedi

A relação entre inovação e interação com ator externo fica mais evidente nos 
cruzamentos com a classificação Paedi a seguir. O primeiro grupo de tabelas apre-
senta o cruzamento das categorias de grau de interação com atores externos com 
a subclassificação “atitude frente ao mercado” da classificação Paedi.

Miranda e Lopez-Ruiz (2207), os autores da classificação, explicam a ideia 
de “atitude frente ao mercado“ da seguinte forma: 

“Basicamente, há empresas que fazem esforços sistemáticos por acom-
panhar o que está acontecendo no mercado (as tendências que emer-
gem, as necessidades que os clientes colocam) e há empresas cujo acom-
panhamento do mercado não é contínuo e sistemático. Se a inovação 

9. As tabelas referentes ao grau de interação e aos cruzamentos com a classificação Paedi contêm totais de empresas 
distintos, e não o total de empresas da base (106). isso acontece porque há casos em que as entrevistas não trazem 
informação suficiente sobre interação com o ator externo (para a classificação do grau de interação) ou sobre inovação 
(para a classificação Paedi). neste sentido, optamos por apresentar o número de empresas sem resposta em cada uma 
das tabelas a seguir em forma de nota.
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acontece nestas últimas, é um pouco pelo acaso e não por conta de 
uma estratégia deliberada de inovação por parte da empresa – que 
em geral se conforma em continuar fazendo o que vinha fazendo e da 
forma como vinha fazendo. Porém, entre as primeiras, ou seja, entre 
as empresas que tomam a inovação como um processo constante – e, 
portanto, acompanham o mercado de forma regular –, há uma parce-
la mais propensa a se antecipar às necessidades do mercado, apostando 
em maiores possibilidades de ganhos e, ao mesmo tempo, fazendo in-
vestimentos que implicam um maior grau de risco e incerteza”. 10 

As empresas são divididas, portanto, em três grupos de acordo com a sua 
atitude inovativa frente ao mercado: um grupo que “antecipa”, outro que “acom-
panha” e, por fim, um que “não acompanha”.

Este cruzamento permite ao menos duas leituras interessantes. Na primeira 
delas, podemos observar as tabelas na vertical, escolhendo um dos graus de inte-
ração com o fator externo para observar a distribuição dos grupos de empresas de 
acordo com a classificação Paedi. Nas tabelas de 3 a 6, tomemos a primeira coluna 
(grau de interação “alto”) e façamos a oposição dos grupos “antecipa” e “acompa-
nha” com o grupo “não acompanha”.

tabela 3
Class. Paedi (Atitude frente ao mercado) por grau de interação com ator externo 
fornecedores e Clientes

tabela 4
Class. Paedi (Atitude frente ao mercado) por grau de interação com ator externo 
universidades e centros de pesquisa

10. ver miranda e lopez-ruiz (2007)
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tabela 5
Class. Paedi (Atitude frente ao mercado) por grau de interação com ator externo 
Consultorias

tabela 6
Class. Paedi (Atitude frente ao mercado) por grau de interação com ator externo 
Informação fora do brasil

tipo de empresa Alto médio Baixo

Abs. % Abs. % Abs. %

Antecipa 5 31,3 7 10,3 1 16,7

Acompanha 10 62,5 58 85,3 5 83,3

não Acompanha 1 6,3 3 4,4 0 0,0

total 16 100,0 68 100 6 100,0

nota: 16 casos sem resposta

Fonte Paedi; elaboração dos autores

Nas quatro tabelas, ou seja, para todos os tipos de interação com atores 
externos, quase todas as empresas estão nos grupos “antecipa” e “acompanha” em 
detrimento de “não acompanha”: em fornecedores e clientes, das 29 empresas, 
nenhuma está no grupo “não acompanha”; o mesmo acontece em universidades 
e centros de pesquisa; já para consultorias e informação fora do Brasil, há uma 
empresa no grupo “não acompanha”.

Isso mostra que o grupo de empresas com grau de interação “alto”, ou seja, 
a categoria de fator externo mais nobre, agrega as empresas mais inovativas em 
termos de atitude frente ao mercado.

Uma segunda leitura das tabelas pode ser feita na horizontal (neste caso, o 
total está na linha) com a escolha de um dos grupos de empresas da classificação 
Paedi (“antecipa”, “acompanha” ou “não acompanha”) e análise da distribuição 
das categorias de fatores externos dentro do grupo.
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tabela 7
Class. Paedi (Atitude frente ao mercado) por grau de interação com ator externo 
fornecedores e Clientes

tabela 8
Class. Paedi (Atitude frente ao mercado) por grau de interação com ator externo 
universidades e centros de pesquisa

tabela 9
Class. Paedi (Atitude frente ao mercado) por grau de interação com ator externo 
Consultorias

tabela 10
Class. Paedi (Atitude frente ao mercado) por grau de interação com ator externo 
Informação fora do brasil

tipo de empresa Alto médio Baixo total

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Antecipa 5 38,5 7 53,8 1 7,7 13 100

médio 10 13,7 58 79,5 5 6,8 73 100

não Acompanha 1 25,0 3 75,0 0 0,0 4 100

nota: 16 casos sem resposta
Fonte: PAedi; elaboração dos autores
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Nas tabelas 7 a 10, tomemos o grupo de empresas que “antecipa”, ou seja, 
a categoria que reúne as empresas de atitude mais inovadora da classificação 
Paedi. Ao fazermos a oposição dos graus de interação “alto” e “médio” (as que 
representam uma relação mais substantiva da empresa com o agente externo) com 
a categoria “baixa” (em geral, a que representa utilização frágil ou não utilização 
do fator externo), percebe-se que quase todas as empresas que “antecipam” estão 
nas duas primeiras colunas. 

Na tabela 7, de fornecedores e clientes, as 14 empresas que “antecipam” es-
tão em alto e médio grau de interação. A tendência é similar para universidades e 
centros de pesquisa (de 15 empresas, 13 estão em alto e médio), consultorias (de 
13, 10 em alto e médio) e informação fora do Brasil (de 13 firmas, 12 tem alto ou 
médio grau de interação com o ator externo). 

Esta análise evidencia que as empresas classificadas como de maior atitude 
inovadora frente ao mercado são aquelas que possuem maior interação com os 
atores externos (fornecedores, clientes, universidades, centros de pesquisa e con-
sultorias). É possível também fazer o raciocínio de modo inverso, pois verificamos 
que as empresas de baixo grau de interação com os atores externos selecionados 
não aparecem no grupo daquelas de atitude mais inovadora.

Um outro conjunto de tabelas apresentadas a seguir permite aprofundar tal 
análise. Os dados a seguir se referem ao cruzamento do grau de interação com 
uma outra subclassificação de inovação: Miranda e Lopez-Ruiz a chamam de 
inovação segundo o “grau ou grandeza da mudança introduzida pela empresa em 
seus principais produtos, processo e/ou serviços. Isto é, os comentários dos entrevistados 
puderam ser organizados em três grandes grupos identificados provisoriamente como 
‘mudança substantiva (a inovação como a busca de ‘o novo’)’, ‘mudança incremental 
(a inovação como a introdução de ‘pequenas’ modificações no que já existe)’ e ‘pouca 
ou nenhuma mudança (‘a cópia’)”’.11

tabela 11
Class. Paedi (Grau da Mudança) por grau de interação com ator externo 
fornecedores e Clientes

11. ver miranda e lopez-ruiz (2007)
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tabela 12
Class. Paedi (Grau da Mudança) por grau de interação com ator externo universida-
des e centros de pesquisa

tabela 13
Class. Paedi (Grau da Mudança) por grau de interação com ator externo 
Consultorias

tabela 14
Class. Paedi (Grau da Mudança) por grau de interação com ator externo Informação 
fora do brasil

Na primeira leitura (tabelas 11 a 14), ao considerarmos a categoria alto grau 
de interação, podemos opor os grupos de empresas que fazem mudanças “subs-
tantiva” e “incremental” com aquele grupo das que fazem “cópia” (neste caso, o 
total está na coluna). Em todas as tabelas, a soma de “substantiva” e “incremental” 
agrega todas as empresas de alto grau de interação (a primeira coluna). É fato 
que aquelas que fazem “cópia” são muito poucas (apesar de muito representativas 
na amostra), mas é fato também que nenhuma delas aparece com alto grau de 
interação. Isso nos leva a observar que as empresas de baixo grau de interação são 
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justamente aquelas que aparecem no grupo das que fazem “cópia”, reforçando o 
argumento da relação entre interação com agente externo e inovação.

Já na segunda leitura (nas tabelas 15 a 18 a seguir com o total na linha), 
considerando apenas o grupo de empresas com grau de mudança “substantiva”, 
a primeira linha das tabelas, também observamos um resultado interessante. Ao 
somarmos as duas primeiras colunas (as categorias de grau de interação “alto” e 
“médio”) e opormos à de “baixo” grau (em geral referente à não utilização de fator 
externo), verificamos que quase todas as empresas classificadas como “substanti-
va” dão importância para os fatores externos. Em cada uma das tabelas, somente 
duas empresas (cerca de 10%) daquelas que fazem inovação substantiva aparecem 
com baixo grau de interação. Nas tabelas 15 e 16, “fornecedores e clientes” e “uni-
versidade e centros de pesquisa”, aquelas empresas com grau de interação “alto” 
e “médio” somam 17. Em “consultorias”, 15 empresas são de “alto” e “médio” e, 
por fim, no que tange a “informação no exterior”, 16 empresas possuem alto e 
médio graus de interação.

tabela 15
Class. Paedi (Grau da Mudança) por grau de interação com ator externo fornecedo-
res e Clientes

tabela 16
Class. Paedi (Grau da Mudança) por grau de interação com ator externo universida-
des e centros de pesquisa
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tabela 17
Class. Paedi (Grau da Mudança) por grau de interação com ator externo 
Consultorias

tabela 18
Class. Paedi (Grau da Mudança) por grau de interação com ator externo Informação 
fora do brasil

Estes dados seguem a tendência das leituras realizadas para as tabelas sobre 
“atitude frente ao mercado”. Ao observarmos a dimensão do grau da mudança 
realizada pela empresa, a análise reforça a ideia de que as empresas de maior 
destaque em termos de inovação – ou seja, aquelas com o grau de mudança mais 
robusto – são as que mais mantêm interações de qualidade com agentes externos 
para incrementar seus processos de produção.

Tais resultados a partir destes dois cruzamentos nos fornecem bons indícios 
de que a hipótese proposta neste artigo se sustenta: atores externos às empresas 
importam para inovação. Mais do que uma análise quantitativa propriamente 
dita, que confirme uma possível correlação entre inovação e interação com atores 
externos à empresa, estas tabelas servem para dar indícios da relação e mostrar as 
coincidências, reforçando assim a apresentação do material qualitativo com os 
trechos selecionados e discutidos anteriormente.12

Ademais ela auxilia uma releitura do material empírico diferenciando as 
empresas pelo grau de interação, a partir da qual é possível encontrar mais ele-
mentos que mostrem a relação entre o modo como as empresas se posicionam 
frente à necessidade de desenvolver processos de inovação e o tipo de interação 

12. realizamos também cruzamentos da classificação de grau de interação com as variáveis setor e tamanho de 
empresas. Ambos exercícios não indicaram nenhuma relação entre o modo como as empresas interagem com atores 
externos e o setor ao qual pertencem e nem com seu tamanho, já que encontramos proporções similares das três 
categorias distribuídas nos diferentes recortes de porte da firma.
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que elas estabelecem com atores externos capazes de influenciar positivamente 
seu desempenho.

3.6. ranking de empresas

Por fim, realizamos um último exercício com o material empírico criando um 
ranking das empresas baseado no grau de interação destas com os agentes exter-
nos. O objetivo é tentar caracterizar aquelas que mais interagem e as que menos 
interagem. Ou seja: como são essas empresas que mais interagem? E as que menos 
interagem? Há outras coincidências entre elas? Qual o seu comportamento em 
relação a temas como investimento em P&D, recursos humanos e governo?

Para o chamado ranking, fizemos um exercício bastante simples conferindo 
pontos às empresas de acordo com a interação com cada fator externo. Para cada 
classificação como “alto”, a empresa ganha dois pontos, e para cada “médio”, 
um ponto. “Baixo”, consequentemente, não ganha ponto. Escolhemos, então, as 
seis primeiras e as seis últimas do ranking, cujas entrevistas foram relidas em sua 
totalidade.

O exercício simples produziu resultados bastante interessantes, já que en-
contramos diferenças robustas entre as empresas com mais alto grau de interação 
e as de mais baixo grau. 

Primeiramente, em relação a características gerais, as empresas são de seto-
res diversos, como eletrônica, farmacêutica, alimentos, brinquedos, cosméticos e 
máquinas, ou seja, não há nenhum viés setorial. Em relação ao tamanho, cinco 
das seis empresas com mais alto grau de interação têm mais de 500 funcionários, 
enquanto entre as de menor interação há pequenas (até 50), médias (de 100 a 
499) e grandes (acima de 500). Os cruzamentos das categorias de interação com 
porte da empresa, realizados anteriormente, não haviam mostrado relação entre 
porte e interação, mas esta comparação com 12 empresas parece apontar que há 
maior interação nas empresas de maior porte.  Apenas uma das 12 empresas não 
exporta (está entre as de menor interação) e duas não têm departamento de P&D 
(também entre as menor interação). 

Mais interessantes, porém, são as distinções em relação à atuação das empre-
sas. A primeira delas, que salta aos olhos na leitura, é a atitude em relação ao risco. 
A aversão ao risco entre as de baixo grau de interação se opõe claramente à maior 
disposição entre as de alto grau. Não se trata aqui de fazer uma discussão sobre o 
conceito de risco, mas simplesmente ilustrar um certo de tipo de comportamento 
de alguns empresários. Entendemos como maior disposição ao risco uma atitude 
mais ativa em relação a alguns temas: exposição a parcerias com agentes externos 
à firma, visão interessada em relação a novos mercados, importância ao P&D 
interno, endividamento, busca de crédito e política ativa de recursos humanos. 
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Evidentemente, outros temas poderiam ser abordados. Citamos aqui aqueles que 
apareceram nas entrevistas.

No caso da interação com agentes externos à firma, as empresas de mais alto 
grau são extremamente criativas na formalização das relações com os parceiros. 
Há exemplos de criação de conselhos, feiras, workshops, grupos de pesquisa, ou 
seja, instâncias que envolvem fornecedores, clientes, pesquisadores em uma rede 
multidirecional para discussão de temas afins, transferência de conhecimento e 
busca de novos negócios. Em contraposição, observamos discursos de aversão a 
contatos com parceiros externos como universidades e centros de pesquisa pelo 
receio de se perder tecnologia ou acabar fornecendo conhecimento para virtuais 
concorrentes naquelas de menor interação.

Outro caso interessante que diz respeito à questão do risco – e também ao 
maior ou menor conservadorismo dos empresários – é a visão em relação a países 
como China e, em menor escala, Índia. Em geral são vistos como concorren-
tes diretos e alvo de comentários aparentemente negativos (mão de obra barata, 
concorrência desleal, proteção do governo local etc). No entanto, nas entrevistas 
daquelas empresas de maior grau de interação, estes países aparecem como con-
correntes com quem se pode estabelecer frutífero diálogo ou até mesmo parceiros 
comerciais e tecnológicos – possíveis fornecedores, clientes ou contato para com-
partilhamento de tecnologia.

A centralidade do P&D interno aparece muito forte nos discursos dos di-
rigentes das firmas de mais alto grau de interação. Nestes casos, destaca-se a fala 
de que tanto a concepção do departamento como as decisões estão próximas do 
presidente, seja porque o departamento responsável se reporta diretamente a ele, 
seja porque ele mesmo busca se envolver mais fortemente nas estratégias.

Outro tipo de investimento mais comum às empresas de alto grau de inte-
ração diz respeito aos recursos humanos. Nestas, a preocupação com a formação 
é central dos funcionários – especialmente aqueles voltados ao P&D – aparece 
em políticas de qualificação que incluem quase sempre interação com escolas de 
dentro e de fora do país. Enquanto isso, nas outras, há menor preocupação com 
formação do funcionário e, quando há, está permeada pelo discurso da proteção 
do conhecimento da empresa.

Por fim, em relação ao papel do Estado, o discurso dos empresários passa 
invariavelmente pela lentidão da máquina estatal e pelas questões macroeconô-
micas (câmbio, juros etc). No entanto, entre as empresas de maior interação, en-
contramos também um interesse em cobrar demandas pontuais, de ordem micro, 
e que muitas vezes compõem um discurso menos “reclamão” a respeito do Estado 
e mais construtivo em termos de políticas públicas.
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4. CoNCLusÃo: INterAÇÃo CoM AGeNtes eXterNos à fIrMA é boM 
PArA INovAÇÃo

Os primeiros cruzamentos com a classificação da Paedi (e também com a do 
IPEA) realizados como testes nos mostraram que quase todas as empresas entre-
vistadas, independentemente da classificação, realizam algum tipo de atividade 
em contato com atores externos. Ou seja, em termos quantitativos, não é possível 
investigar a relação entre interação e inovação. O que nos permite diferenciar as 
empresas é a qualidade da interação com o agente externo, sejam eles fornecedo-
res, clientes, universidades ou consultorias.

A criação das categorias de grau de interação com atores externos tornou 
evidente a distinção na forma de atuação das empresas brasileiras mais inova-
doras. Lembremos que esta amostra é composta por empresas AA, AB e BA da 
classificação do IPEA. Isto é, estamos comparando empresas que estão muito 
próximas em termos de capacidade competitiva. Caso pudéssemos comparar as 
empresas AA com empresas classificadas como tipo C, muito provavelmente terí-
amos evidências mais claras de quão diferente elas atuam e possivelmente do quão 
distintas elas são em termos de interação com atores externos à firma.

A análise dos cruzamentos do grau de interação com atores externos com a 
classificação de inovação utilizado nos capítulos 5, 6 ,7 reforçou a distinção em 
relação ao modo de atuação das empresas. Tais cruzamentos permitem identificar 
uma relação entre a importância conferida à interação com atores externos e a atitude 
inovativa da empresa. Em outras palavras, o grupo que “antecipa” e que faz ino-
vação “substantiva” está mais relacionado aos mais altos graus de interação com 
atores externos; assim como o grupo que “não acompanha” e que faz “cópia” está 
mais relacionado ao mais baixo grau de interação com atores externos.

Estes resultados alimentam a ideia de que outros indicadores de inovação, 
além daqueles utilizados mais frequentemente, como patentes, P&D interno en-
tre outros, poderiam ser pensados para sofisticar a explicação de processos ino-
vativos. A análise qualitativa com base nas entrevistas com empresários traz ele-
mentos como descrição de parcerias e cooperações com diversos atores, exemplos 
de inovação nas empresas, informações sobre o uso dos mecanismos de fomento 
à pesquisa, entre outros, os quais permitem explorar de forma mais completa os 
processos de inovação.

Por fim, cabe ratificar que a atuação transversal destes agentes externos à fir-
ma na rede produtiva se configura como uma questão essencial no entendimento 
de processos inovativos. Estes atores permitem fluxos de informação e difusão de 
conhecimento, estimulando processos de aprendizado e também reconstruindo 
conhecimento. Forma-se, assim, um círculo virtuoso do conhecimento. A difusão 
intangível na interação tem resultados tangíveis em termos de inovação.
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cAPÍtulo 9 

queM quer e queM PoDe reALIZAr PArCerIAs CoM 
uNIversIDADes

lenita maria turchi1

danilo coelho2

1. INtroDuÇÃo

O capítulo anterior analisou a interação da empresa com atores externos tais 
como parceria com fornecedores e clientes, a cooperação com universidades e 
centros de pesquisa, a contratação de serviços e a prospecção de informações fora 
do Brasil. O estudo mostrou que existe uma relação entre as práticas de interação 
e o desempenho das empresas em termos de inovação. O grupo de empresários 
que tem atitudes proativas, ou seja, é capaz de antecipar necessidades do mercado 
apresentou maiores níveis de interação com atores externos. 

O presente capítulo aprofunda o tema da interação entre empresas e agentes 
externos investigando os padrões de cooperação entre empresas universidades e 
centros de pesquisa.O capítulo é orientado pelas seguintes questões: i) como os 
empresários de firmas nacionais inovadoras, que buscaram cooperação com uni-
versidades e centros de pesquisas, avaliam estas parcerias? e  ii) que fatores influen-
ciam as decisões das firmas de investirem em P&D e de buscarem cooperação em 
P&D com universidades e centros de pesquisas? 

Este capítulo busca responder as questões acima, utilizando analise qua-
litativa e procedimentos quantitativos. A primeira questão é desenvolvida com 
base na análise de entrevistas com líderes empresariais de firmas consideradas 
inovadoras que vivenciaram experiências de parcerias com universidades e centros 
de pesquisa.A segunda indagação é respondida estimando, de forma conjunta, os 
determinantes das decisões de investir em P&D e de buscar cooperação em P&D 
com universidades e centros de pesquisas. 

O argumento desenvolvido no capítulo é que, embora os empresários entre-
vistados reconheçam a importância de estabelecer relações com Universidades e 

1. Pesquisadora do ipea
2. Pesquisador do ipea
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Centros de Pesquisa, nem sempre conseguem consolidar parcerias. Esta interação 
depende de uma série de fatores tais como o porte da empresa, investimento em 
P&D, e a capacidade do empresário em perceber que empresas e universidade 
atuam com lógicas diferentes. É reconhecimento das diferentes lógicas que orien-
tam as praticas das empresas (privada) e das universidades (pública) que possibi-
litará aos parceiros encontrarem formas de cooperação que atenda aos interesses 
de ambos. 

O capitulo está organizado em 4 seções, incluindo esta apresentação. Na 
segunda são discutidas as avaliações dos empresários sobre as interações entre suas 
empresas e as universidades. Na terceira é apresentado o estudo econométricoe-
laborado para estimar os determinantes das decisões empresariais de investir em 
P&D e cooperar com universidades e centros de pesquisa. A quarta seção sintetiza 
os resultados obtidos nas duas abordagens utilizadas.

2.o que PeNsAM os eMPresÁrIos sobre A INterAÇÃo eNtre eMPre-
sAs, uNIversIDADes eCeNtros De PesquIsA?   

Nesta seção são apresentados discutidos os resultadosobservados na análise das 
entrevistas com os empresários que tiveram experiências de interação com uni-
versidades e ou centros de pesquisa. A subseção 2.1 trata do referencial teórico 
utilizado na analise das entrevistas e a seguinte discute os resultados encontrados.

O argumento central desenvolvido nesta seção é que o desempenho ou grau 
de sucesso de parcerias entre empresas e universidades depende fundamental-
mente de duas condições. A primeira refere-se à capacidade do grau de absorção 
de conhecimento da empresa e da possibilidade de alocação de recursos finan-
ceiros por parte da mesma. A segunda refere-se á capacidade destes atores de 
criar um ambiente de confiança baseado em objetivos e linguagem comuns que 
permitiram compartilhar informações e conhecimentos.  As condições de aporte 
financeiro e a capacidade de absorção da empresa, embora necessárias, não são 
suficientes para construção de parcerias que envolvam trocas de conhecimentos 
tácitos e que requeiram um ambiente de confiança entre os agentes envolvidos.  
O referencial teórico que trata das estratégias de construção de parcerias é apre-
sentado a seguir

2.1. referencial teórico sobre Interação universidade empresa.

A análise das entrevistas dos empresários foi realizada tendo como referência a 
literatura que trata da constituição de sistemas ou redes de inovação.A litera-
tura3 que aponta a relevância da constituição de sistemas ou redes de inovação 

3. existe uma vasta literatura sobre redes de inovação, entretanto nos deteremos nos autores que vem analisado um 
segmento especifico da rede, ou seja, interações entre universidade e empresas.
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tem como ponto central necessidade de múltiplos atores e visões para dar conta 
da complexidade do conhecimento no estagio atual do desenvolvimento cien-
tifico e tecnológico(Freeman.C.,2000, Lundvall.A.,1992; Nelson.R ,1993; 
Etzkowits&Lesdesdorff. 2000; Bijker., 1995; Latour,1988) . No caso especifico 
da interação entre Firmas e Universidades, estudos sobre o tema enfatizam não 
só a questão da diversidade e complementaridade requerida no atual estágio do 
desenvolvimento cientifico, como a importância do processo de aprendizagem 
coletiva na geração de novos conhecimentos e suas aplicações tecnológicas. 

Segundo Godin (2007) na literatura sobre sistemas nacionais de inovação 
encontramos dois grandes grupos de autores. O primeiro grupo que tem em 
Nelson (1993) seu expoente mais representativo vem orientando seus estudos 
para analise de instituições, e para descrição de como os países organizaram seus 
respectivos Sistemas de Inovação. Um segundo grupo de autores, representados 
por Lundall (1992), em suas analises enfatizam o processo de aprendizagem e de 
novos conhecimentos possibilitados pelas interações entre diversos atores institui-
ções do Sistema de Inovação. Nesta perspectiva a aprendizagem coletiva, um dos 
benefícios resultantes da interação dos diversos agentes, é considerada motor da 
inovação principalmente em economias intensivas em conhecimento.     

Em que pese à diferença de abordagens dos autores que tratam de redes e 
sistemas nacionais de Inovação, encontramos uma lógica comum na construção 
deste referencial. Em primeiro lugar, a abordagem de SNI tem origem comum no 
debate sobre defasagem tecnológica e competitividade observada entre países. As 
analises das instituições, assim como as relações estabelecidas entre elas ofereciam 
um instrumental teórico para explicar as disparidades tecnológicas e desempe-
nho econômico entre Europa Estados Unidos e Japão do período pós 2 Guerra 
Mundial. (Freeman,apudGodin 2007)

Outra dimensão comum subjacente á abordagem sistêmica diz respeito ao 
entendimento da inovação como um processo que envolve múltiplas interações 
e não de um processo linear sequencial com origem no conhecimento gerado 
na academia e depois transformado e apropriado pelas atividades produtivas. Ao 
tratar da inovação como fruto de múltiplas determinações e aprendizados a lite-
ratura sobre sistema de inovação aponta a necessidade de construção de parcerias 
entre os atores instituições do sistema.  

Esta dimensão torna-se mais relevante quando o conceito de inovação vai no 
decorrer do tempo se ampliando para além da ideia de geração de novos produtos e 
processos, e incorporar aspectos referentes à modelo de negócios, mudanças organi-
zacionais, design entre outros. Neste novo paradigma da inovação aberta reforça-se 
a necessidade de ampliação das redes e parcerias não apenas entre instituições de 
um determinado sistema de inovação, mas entre diversos sistemas de produção e 
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aplicação de conhecimento sejam eles nacionais, regionais locais ou setoriais. 

Uma terceira dimensão comum subjacente aos estudos que adotam a abor-
dagem sistêmica é a necessidade de pensar as relações entre instituições e atores 
de forma histórica e socialmente contextualizada. Nesta perspectiva as parcerias 
entre os agentes são socialmente construídas em contextos históricos específicos. 
Esta visão aponta para a necessidade de conhecer os contextos históricos em que 
sistemas locais, regionais e nacionais foram construídos e se articularam para a 
produção de conhecimento, tecnologias e inovações.  

Finalmente outro consenso na literatura sobre sistemas e redes de inova-
ção em relação á necessidade e importância de parcerias para gerar um acervo 
de conhecimento científico e de competência tecnológicas. Esta necessidade é 
justificada pela crescente complexidade do conhecimento e sua consequente 
fragmentação em diferentes tipos de organização e pela velocidade com que este 
conhecimento materializado em produtos e processos se modifica.  Neste sentido 
os resultados das parcerias entre as diversas as instituições e empresas transcendem 
a criação de novos produtos e ou processos e tem sua relevância na aprendizagem 
coletiva.

Este consenso é menor quando se trata de explicitar as estratégias que pos-
sibilitam ou dificultam estas parcerias ou mecanismos de facilitação da aprendi-
zagem coletiva. Em autores como (Lundvall, Bijker,1995; Latour,1988; Nelson 
atWinter ,1982 ) a aprendizagem coletiva  é fortemente associada á capacidade 
dos parceiros em criar um ambiente institucional  baseado na confiança ou em 
elementos do capital  social que permitam o desenvolvimento da confiança entre 
os parceiros.

A necessidade da construção de um ambiente de confiança, que possibilite 
experiências bem sucedidas de aprendizagem coletiva entre os parceiros, é justifi-
cada pela importância das competências especificas e de conhecimento tácito no 
processo de desenvolvimento cientifico tecnológico e inovação. 

Enquanto o conhecimento codificado pode ser apreendido através de meca-
nismos formais (literatura, seminários) a transmissão do conhecimento tácito 
depende de relações estabelecidas com base na informalidade e confiança. O 
conhecimento tácito é definido como um conjunto de habilidades e de saber 
fazer, resolver problemas a partir da experiência em que o sujeito não está intei-
ramente consciente dos detalhes ou explicação causal do processo.  A transmissão 
deste conhecimento exige convivência entre os parceiros, simetria nas relações 
de poder, partilha de valores e padrões de comportamento, base cognitiva seme-
lhante e credibilidade, que são elementos analisados na teoria do capital social 
(Bourdieu, 2004; InkpenetTsang 2005;Lin et all 2001; Nahapiet, et Ghoshal 
1998 ). 
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Neste sentido as relações entre duas organizações que operam com lógicas 
diferentes, ou seja, empresas e universidades, tem que ser construídas a partir de 
alguns elementos comuns quer seja uma base cognitiva semelhante ou valores 
comuns. De fato enquanto a universidade opera com a lógica da produção de 
conhecimento que deve ser codificado e tornado público, na empresa o conheci-
mento para ter sentido tem que se realizar como mercadoria. Assim para empresa 
o conhecimento tem caráter privado e ele deve se constituir em segredo industrial. 
Este é um dilema a ser enfrentado na construção de parcerias entre empresas e 
universidades. A próxima subseção apresenta percepções dos empresários sobre as 
experiências de parcerias realizadas assim como as dificuldades enfrentadas neste 
processo.

2.2. A Interação entre empresas e universidades na ótica dos empresários.

Como observado nos capítulo 5, o termo inovação é entendido de diferentes for-
mas pelos empresários.  A definição ou entendimento de inovação pelo empresá-
riovariou em função das características e do setor em que a sua empresa se inseria. 
Embora não exista um conceito único de inovação a pesquisa mostrou que os 
empresários tem em geral uma definição prática de inovação ou seja, uma defi-
nição da inovação a partir  da experiência concreta no comando da empresa.Esta 
variação foi observada também na análise do que os empresários consideravam 
suas atividades de P&D e de como avaliavam a Cooperação com Universidades.

De fato a maioria dos empresários entrevistados (87%) declararam que suas 
empresas tinham departamento de Pesquisa e Desenvolvimento com staff perma-
nente e alocação de recursos próprios. Entretanto um olhar mais atento mostrou 
que as percepções do que seriam as atividades de P&D variavam bastante entre 
firmas entrevistadas. 

A análise das entrevistas revelou três padrões básicos de organização de 
P&D nas firmas. No conjunto de firmas consideradas mais proativas e que se 
destacaram por em termos de inovação de produto o departamento de P&D 
é estruturado como unidade de negocio, com staff permanente e qualificação 
especifica. Já nas empresas que concentram esforços na busca de inovações incre-
mentais observou-se que o staff do departamento de P&D divide suas funções 
entre pesquisa e processo produtivo buscando melhorias de produtos e processos.  
O terceiro padrão é observado em empresas de comportamento mais reativo,sem 
identidade típica de P&D  e que  muitas vezes se confunde com o departamento 
de Produção. Nestes casos o foco do que é considerado departamento de P&D é 
na busca de Certificação e Padrões de Qualidade.

No tocante ao tema Cooperação com Universidades conjunto expressivo de 
empresários, declarou considerar importante e já ter buscado alguma forma de 
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parceria com instituições de pesquisa.  Como no caso do conceito de inovação 
uma análise mais minuciosa das entrevistas revela a variedade de entendimento 
atribuída aos termos “cooperar e buscar parcerias”. Entre as formas de parcerias 
mais citadas pelos entrevistados estão: consultas informais para resolução de pro-
blemas pontuais, consultorias formalizadas, utilização de laboratórios para testes, 
parcerias formais para desenvolvimento de produtos e pesquisas de longo prazo. 
São representativas destas variações as falas dos empresários nas seguintes entre-
vistas:

“Nós temos hoje relação com várias universidades, até nível mundial, 
além da nossa faculdade, a nossa Universidade aqui de Florianópolis, 
a Federal, a UFCS. Onde nós já temos alguns projetos junto com 
eles, diria que nós já participamos agora, nestes últimos dois anos, 
talvez de três ou quatro projetos juntos com eles, nós temos contato com 
universidades em Portugal, com universidades da Espanha, nós temos 
contato com vários institutos de pesquisa em nível mundial” .Empresa 
F2 

 “A empresa tem parcerias com varias faculdades.A gente tem rela-
ção e quando eu falei do “open inovation” o que a gente gostaria 
muito é de intensificar significativamente o relacionamento com 
a universidade, principalmente aqui no Brasil, nós temos relação 
com uma universidade em Paris, mas ai é para uma tecnologia que 
não é bem a da biodiversidade e para alguns testes que não existem 
aqui no Brasil, que não tem jeito de trazer. Agora com outras aqui 
no Brasil nós temos e gostaríamos de aumentar bastante.” Empresa 
G2

“Nós temos com o IPT com o programa de qualificação de máquinas 
por exemplo. Também, com IPT, para adequação de máquinas a nor-
mas européias, associamos ao INPE, Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais. Nós temos muito vinculo com o IPT, o ITA, com o IPN, 
Instituto de Pesquisas Nucleares, com todo esse pessoal” .Empresa  B2

 “Cooperação só pontualmente, quer dizer, quando a gente precisa 
fazer alguma coisa, a gente faz. Por exemplo, tem um cliente que fez 
uma solicitação para nós que ele quer comprar um fio nosso e que exi-
ge, dentro das qualidades que são normais, ele quer resistência à atrito, 
resistência à solidez, resistência à alguma coisa, quer dizer, são alguns 
testes específicos que nós não temos. Nesse caso a gente mandar fazer os 
testes lá no CETICT e eles prestam, é prestadora de serviços, cobram 
pelo serviço e é assim.” Empresa  A2

É interessante observar que a maioria (73%) dos que responderam este 
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tópico tem uma boa avaliação das experiências da parceria em termos de ganhos 
de conhecimento, transferência de tecnológica e, desenvolvimento de produtos e 
resolução de problemas.Alguns depoimentos ilustram este achado.

“As relações com as universidades tem sido altamente positivas, a gran-
de maioria são positivas. Obviamente que você pega um determinado 
produto, esse x2 que nós desenvolvemos não teve uma repercussão como 
nós imaginávamos, ele não teve uma aceitabilidade no mercado como 
nós imaginávamos, mas a parte da universidade foi feita, ela desen-
volveu e entregou o produto. Agora, aí foi uma questão de marketing, 
uma questão comercial que não foi atingida. Mas a grande maioria, 
principalmente na questão de máquinas nas duas áreas, agrícola e 
industrial, são extremamente positivas”. Empresa J6 

“Ótimo. E existe o conhecimento esta dentro destas universidades e a 
maioria das empresas não sabe; eu liderei um projeto desse na Abine 
local, a uns oito, dez anos atrás, que foi cadastrar os professores, uma 
coisa fantástica, exatamente pra que os associados pudessem acessar, 
então tem um que tem quarenta e nove cursos de pós-graduação e tá lá 
cheio de pós dentro da universidade e ninguém pergunta nada pra ele 
e ele também não... mas o cara sabe tudo, não precisa irlá fora buscar 
conhecimento, tá todo ele aqui, aqui nós com essas universidades.”   
Empresa  H14

“A avaliação, como resultado, ela é positiva. Mas não tanto quanto eu 
esperava né. Porque foi difícil fazer com que o professor de uma sala 
de aula de uma universidade, ele se transformasse num orientador de 
um processo produtivo.” Empresa C6

É interessante observar que embora a maioria dos entrevistadosmanifesta-
rem satisfação com as interações vivenciadas somente 28% destas empresas tem 
parcerias formais frequentes e relações consolidadas com universidades.  Estes 
achados nos levam a examinar as dificuldades para a consolidação de parcerias 
formais. 

Os empresários reputam as dificuldades de realizar parcerias com univer-
sidades aos seguintes aspectos: i) a formação do pesquisador mais voltada para 
“teoria” que desenvolvimento de produto;ii) o tempo acadêmico ser diferente 
e mais moroso que as necessidades da empresa, iii) a universidade valoriza mais 
trabalhos publicados, títulos de mestrado e doutorado que outras atividades mais 
ligadas a produção como patenteamento; iv) os pesquisadores das universidades 
não são motivados e nem preparados para inovar; v) resistência cultural e descon-
fiança dos pesquisadores da universidade com os propósitos da empresa ; vi) os 
procedimentos nas universidades são muito burocráticos e morosos.
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Cabe observar que muitos empresários avaliam as dificuldades a partir de 
suas concepções ou problemas que eles percebem nas universidades.  Nestes casos 
o “problema“ ou dificuldade está nos valores e padrões de comportamento do 
outro ou seja a universidade, como ilustram os relatos abaixo.

“A maneira como as universidades cuidam de seus projetos, de suas 
patentes é diferente de uma para a outra, muito grande. Não dá 
para um raciocínio único, você tem que ver o estado que cada uma 
delas está e o que falta, qual a complementaridade com a qual nós 
temos que entrar. É muito comum muita empresa se decepcionar 
e, inclusive, abandonar essa relação com a universidade, porque o 
pesquisador acadêmico, universitário, ele tem uma outra cabeça, 
ele está voltado para gerar conhecimento, mais do que gerar pro-
dutos e a empresa precisa gerar produto se não ela não sobrevive 
e, alegando que muitas vezes esse dialogo é difícil, muita gente 
desiste, abandona” . Empresa C4

“O pessoal da universidade às vezes não tem a velocidade da empresa, 
a burocracia é muito grande, há muitas passagens, há muitas reuniões, 
e aí a gente perde um pouco a paciência no processo, certo? Mas daí a 
gente até achar pessoas que já são mais ágeis e tudo mais, mas podia-se 
fazer muito mais coisas mas, infelizmente, esse é o famoso custo Brasil, 
há dificuldade de relacionamento.” Empresa E 6

“As universidades dizem, eu tenho esta especialidade, venha traba-
lhar comigo. Você vai lá e fica o que falando? Ensina que eu aprendo. 
Então, eles são mentirosos. Essa universidade, ela quer aprender essa 
tecnologia. Nós começamos o sistema raio-x com a Universidade X, 
saímos correndo... Não foi..., caso polícia. Foi  essa proposta de 5% de 
royalties, está louco...” Empresa B12

“O ambiente acadêmico e o da empresa é assim como um dialogo que 
corre de forma paralela, ou seja, eles não vão se encontrar nunca. Por-
que? Porque lá  na Universidade o professor, o pesquisador, ele está fa-
lando com você e já está imaginando o seguinte “puxa, esse projeto vai 
me gerar uma possibilidade de uma dissertação de mestrado, ou uma 
tese de doutorado, isso vai gerar um paper bacana, vai gerar um...”, 
ou seja, ele está pensando no paper, na publicação, no mestrado, no 
doutorado.” Empresa A 8

As empresas que tem parcerias mais consolidadas foram as que conseguiram 
perceber e aceitar que as lógicas de atuação são diferentes e, que necessitam com-
partilhar base cognitiva e construir confiança entre as partes. A possibilidade de 
dialogo reside no reconhecimento destas diferenças assim como na aceitação que 
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as dificuldades são mútuas.

“E a gente até hoje interage muito bem com a universidade, dentro 
dos limites que ela tem. Sem ter ilusões, respeitando o tempo acadê-
mico da universidade. Mas ao mesmo tempo cobrando um pouquinho 
mais”Empresa A0

“Olha, eu diria que está evoluindo, já foi muito difícil, o pensamento 
da universidade era um pouco diferente do pensamento das empresas, 
eu diria que está começando a entrar um pouco mais de visão empre-
sarial nos departamentos e, também, eu acho que as empresas também 
estão entendendo um pouco melhor as universidades” Empresa G1

Acho que uma dificuldade que a gente tem, no ciclo de inova-
ção, porque para você inovar, tem que ter o P&D e conhecimen-
to científico, então, uma dificuldade para inovar é que a relação 
universidade-empresa é uma coisa em evolução, é um trabalho 
muitas vezes difícil, que, numa situação como essa, ter a agilidade, 
o foco exigido. Hoje isso é mais fácil de encontrar, mas sem dúvi-
da, a alguns anos atrás, era mais difícil. Então hoje a abertura que 
as universidades e institutos nos dão é maior, mas pode evoluir. 
Empresa J8

De fato como veremos na análise econométrica, a seguir, estas são empresas 
de maior porte, com possiblidade de investir em seus departamentos de P&D de 
forma a manter uma equipe permanente nesta área.  Esta equipe tem condições 
de estabelecer melhor dialogo com pesquisadores da universidade por partilharem 
base cognitiva semelhante e muitas vezes terem sido alunos destas universidades. 
Uma linguagem comum é o inicio da construção de parcerias.  

3. fAtores que INfLueNCIAM As DeCIsões DAs fIrMAs De busCAreM 
CooPerAÇÃo CoM uNIversIDADes.  

Esta seção procura identificar os fatores que influenciam as decisões das firmas 
de investirem em P&D e de buscarem cooperação em P&D com universidades 
e centros de pesquisas.  Para tal estima de forma conjunta os determinantes das 
decisões de investir em P&D e de buscar cooperação em P&D com universidades 
e centros de pesquisas. A justificativa para estimar de forma conjunta os deter-
minantes destas duas decisões vem de Colombo eGarrone (1996) que demonstra 
que decisão de investir em P&D não pode ser tratada como se fosse exógena na 
estimação dos parâmetros da decisão de cooperar em P&D com universidades e 
centros de pesquisa.

A abordagem econométrica segue Pigaand Vivarelli (2004) que utiliza um 
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modelo probit bivariado e microdados de firmas indústrias italianas.A base de 
dados utilizada combina informações ao nível da firma das principais pesqui-
sas industriais brasileiras: Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC/IBGE)
de 2003, Pesquisa Industrial Anual (PIA/IBGE) de 2003, Censo de Capital 
Estrangeiro do Banco Central, Censo de Comercio Exterior (SECEX). Os pro-
cedimentos metodológicos utilizados para análise econometrica são apresentados 
a seguir

3.1.Modelo econometrico

Esta subseção apresenta o modeloprobit bivariado com censuraproposto por 
PigaeVivarelli (2004). Neste modelo, existem duas variáveis dependentes biná-
rias denotadas por “P&D” e “Coop_UNIV”. A variável ‘P&D’ indica se a firma 
declarou ou nãoter feito algum investimento em P&D no período de 2001 
a2003. Por sua vez, a variável ‘Coop.Univ’ indica se a firmaconduziu ou não 
algum projeto de P&D em cooperação com alguma universidade ou centro de 
pesquisa no períodode 2001 a 2003. Note que a variável ‘Coop.Univ’ somente 
é observada quando a firmadeclara que investiu em P&D, i.e. quando‘P&D’=1. 
Em outras palavras, para as firmas que não conduziram atividades de P&D entre 
2001 e 2003, não sabemos se elas cooperariam em P&D com universidades caso 
elas tivessem investido em P&D.

O modelo pode ser descrito formalmente com a seguir:
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Onde Φ  denota a função distribuição cumulativa normal bivariada com

),cov( 21 ii εερ = e 1Φ  denota função distribuição cumulativa normal padrão.

variáveis explicativas

Henderson e Cockburn (1996) apresentam três explicações para o fato esti-
lizado de que firmas grandes tenderem a investir proporcionalmente mais em 
P&D do que as firmas pequenas: as firmas grandes são mais capazes de suportar 
os custos fixos das pesquisas (laboratório, biblioteca etc..), de mitigar problemas 
de “dano moral” e seleção adversa no acesso ao crédito no mercado financeiro e de 
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explorar economia de escala. Além disso, elas tendem a ser beneficiar mais de eco-
nomia de escopo, pois quanto maior for a gama de produtos produzidos maiores 
são as chances dos resultados dos projetos de pesquisa ser aproveitados no desen-
volvimento de mais de um produto (PigaeVivarelli, 2004). Portanto, em ambas as 
equações do modelo econométrico, o logaritmo natural da receita liquida vendas 
e um índice de diversificação de produto são utilizados como proxy de economia 
de escala e de escopo, respectivamente.

O marketshare das firmas é utilizado como variável explicativa na equação 
de P&D. Rosenberg (1990) argumenta que quanto maior for a participação da 
firmano mercado, mais ela tenderá a investir em pesquisa básica, pois maior será 
a sua confiança em se apropriar de uma grande fatia dos benefícios que podem ser 
gerados por este tipo de pesquisa.:

“A greater confidence in the strength of one´s downstream commercialization 
capabilities should increase the willingness to perform basic research, by strengthening 
the prospect that the firm will capture a larger share of the potential downstream 
benefits that may be generated by such research” (Rosenberg, 1990, pp. 173). 

Para se manterem no mercado ou ampliar sua posição no mercado, firmas 
expostas a uma forte pressão competitiva tendem a investir mais em P&D. Esta 
pressão tanto pode ser via competição com produtos importados como na dis-
puta por mercados internacionais. Para tentar capturar estes efeitos, duas variá-
veis explicativas foram incluídas na equação de P&D: o marketshare do produto 
importado relacionadoao setor da e uma variável binária que indica se o mercado 
internacional é o principal mercado da firma. 

Cohen e Levinthal (1989) argumentam que as firmas mais propensas a se 
engajar em atividades de cooperação em P&D com universidades seriam aque-
las que possuem maior capacidade de absorção de conhecimento externo. Para 
medir esta habilidade nas firmas de absorver conhecimento, em geral se utiliza a 
intensidade de P&D da firma que nada mais é do que o total do gasto em P&D 
realizado internamente dividido pelo número de empregados (ver Cassiman e 
Veugelers, 2005 e 2002).Nesta mesma linha, Miottie Sachwald (2003) sugerem 
que a integração da firma em um grupo de firmas também influencia positiva-
mente a cooperação, pois indicaria um acesso a um conjunto de recursos comple-
mentares a intensidade de P&D da firma. Portanto, na equação de cooperação 
em P&D, a variável intensidade de P&De uma variável bináriaque indica se a 
firma faz parte ou não de um grupo de empresas foram incluídas com variável 
explicativas.

Para analisar o papel do governo em estimular o investimento em P&D, 
uma variável binária que indica se a firma recebeu ou não subsidio governamental 
para atividades em P&D foi incluída na equação de cooperação. A conjectura é 
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que as firmas que recebem este tipo de subsidio são mais dispostas a cooperarem 
com universidades em P&D.

Tabelas 1 e 2 apresentam um sumário dos nomes e definições das variáveis 
explicativas. A Tabela 1 é referente à equação de P&D enquanto que a Tabela2 a 
equação de cooperação em P&D.

endogeneidade e Censura

Por construção, a variável explicativa ‘Intensidade de P&D’que procura 
captar a capacidade de absorção de conhecimento externo da firma é endógena, 
pois é correlacionada com o termo de erro da equação de cooperação em P&D e 
somente é observada quando a variável P&D assume valor igual a 1.

Tanto o problema de endogeneidade como o de censura gera estimativas 
inconsistentes. Para obter estimativas consistentes, na estimação do modelo pro-
bit bivariado, a variável endógena ‘Intensidade de P&D’é substituída pelavariável 
‘Intensidade de P&D Potencial’. Por sua vez, a variável ‘Intensidade de P&D 
Potencial’ é obtida seguindoo procedimento de dois estágios: No primeiroestágio, 
a equação de investimento em P&Dé estimada a partir de um modelo probit, 
cujas variáveis explicativas são as mesmas descritas na Tabela 1. Nessa etapa, 
obtém-se a razão inversa de Mills. No segundoestágio, regride-se pelo método 
de mínimos quadrados ordinários a variável ‘Intensidade de P&D’em respeitoao 
mesmo conjunto de variáveis explicativas do estágio anterior com a inclusão da 
razão inversa de Mills e dois instrumentos (logaritmo do número de empregados 
e a proporção de capital estrangeiro da empresa). A variável ‘Intensidade de P&D 
Potencial’éo valor predito da variável ‘Intensidade de P&D’ desta regressão. Os 
resultados dosestágios1 e 2 são apresentados, respectivamente, nas tabelas A1 e 
A2 no apêndice.



Quem Quer e Quem Pode Realizar Parcerias com Universidades? 289

tABelA 1 
variáveis explicativas da equação de P&D.

variável Proxy definição sinal esperado

tamanho economia de escala. logaritmo natural da receita líquida de vendas. +

escopo economia de escopo.

nível de diversificação de produtos.

3
2

1

1
Escopo

i
i

s
=

=

∑

onde si representa a participação da receita de vendas 
do produto i no total da receita de vendas da firma.1

+

market share Poder de mercado.

Participação da firma no mercado domestico.

Market Share i

i i

R

TR IMP
=

+

onde ri denota o total da receita bruta de vendas 
da firma i, tri a soma do total das receitas brutas 
de venda de todas as firmas do mesmo de setor de 
atividade da firma i e imPi denota o valor total de 
todos os produtos importados relacionados ao setor de 
atividade da firma i.

+

mercado 
internacional

Pressão competitiva.
variável binária que indica se o mercado principal dos 
produtos da firma é o internacional ou não.

+

Penetração de 
importados

Pressão competitiva.

Participação dos produtos importados no setor de 
atividade da firma i.

Penetração de Importados i

i i

IMP

TR IMP
=

+

onde imPi denota o total da receita bruta de vendas 
de todos os produtos importados relacionados com o 
setor de atividade da firma i e tri a soma do total da 
receita bruta de vendas de todas as firmas do setor de 
atividade da firma i.

+

dummies 
regionais

variações transversais 
de oportunidades tecno-
lógicas disponíveis para 
firma na sua localização 
geográfica.

quatro variáveis binárias de regiões brasileiras.

dummies 
setoriais

variações transversais de 
trajetórias tecnológicas 
que são comuns as fir-
mas de mesmos setores 
de atividade.

dez variáveis binárias de setores de atividade 
econômica (código cnAe).
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tABelA 2 
variáveis explicativas da equação de Cooperação em P&D.

variável Proxy definição sinal esperado

tamanho economiadeescala.
logaritmo natural da receita líquida 
de vendas

+

escopo economiadeescopo.

nível de diversificação de produtos.

3
2

1

1
Escopo

i
i

s
=

=

∑
onde si representaa participação da re-
ceita de vendas do produto i no total 
da receitade vendas da firma.2

+

intensidade de P&d capacidade de absorção. Gasto interno em P&d por empregado. +

Grupo capacidade de absorção
variável binária que indica se a firma 
é parte deum grupo de empresas 
ou não.

+

subsidio
subsidio financeiro governamental 
para apoio de atividades deinovação 
tecnológica.

variável binária que indica se a firma 
é recebe subsidio do governo para 
executar atividades de inovação 
tecnológica.

+

dummies regionais
variações transversais de oportuni-
dades tecnológicas disponíveis para 
firma na sua localização geográfica.

quatro variáveis binárias de regiões 
brasileiras.

dummies
setoriais

variações transversais de trajetórias 
tecnológicas que são comuns as fir-
mas de mesmos setores de atividade.

dez variáveis binárias de setores de 
atividade econômica (código cnAe).

2.2 Dados

As informações ao nível da firma utilizadas neste artigo provem da concatena-
ção de diferentes bases de dados.Estas bases de dados são: Pesquisa de Inovação 
Tecnológica de 2003 (PINTEC), Pesquisa Industrial Anual de 2003 (PIA), ambas 
conduzidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica(IBGE), o Censo 
de Comercio Exterior da Secretária de Comercio Exterior (SECEX) e do Censo 
de Capital Estrangeiro do Banco Central. A PIA cobre as empresas da indús-
tria de transformação e extrativista com mais de 5 empregados, enquanto que a 
PINTEC, com 10 ou mais empregados. A PINTEC tem o mesmo questionário 
da Comunity Innovation Survey (CIS) conduzida pelo Eurostat em vários paises 
europeus.

Neste artigo a amostra é restringida as firmas da indústria de transforma-
ção com mais de 30 empregados que aparecem simultaneamente na PIA e na 
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PINTEC. Nesta amostra existem 7537 firmas (total pesada 27634), das quais 
1597 (pesadas são 3136) declararam estarem engajadas em atividades de P&D 
entre 2001-2003(i.e. ‘R&D’=1). Entre estas 1597 firmas, somente 190 (pesadas 
240) cooperaram com universidades em atividades de P&D (i.e. ‘CoopUniv’=1 e 
‘R&D’=1). A Tabela 3 apresenta estatísticas descritivas da amostra para diferentes 
recortes da amostra. Perceba que as médias amostrais das variáveis selecionadas 
são maiorespara as firmas que possuem cooperamem P&D com universidades. 
As únicas exceções são as variáveis escopo, gasto em P&D total e interno, estas 
últimas são apresentadas como percentagem do total da receita liquida de vendas. 
A Tabela 4 apresenta o número de firmas por setor para diferentes recortes da 
amostra. Note que o setor de eletrônicos e elétricos é o que possui proporcional-
mente mais firmas com atividades de P&D e no outro extremo está o setor de 
couro e têxtil. Entre as firmas que investem em P&D, os setores que possuem 
o maior número de firmas cooperando com a universidade é os não- metálico, 
petróleo e químico e os que menos cooperam são os de moveis, reciclagem, plás-
tico e borracha.

2.3 resultados

A Tabela 5 reporta as estimativas do probit bivariado. Primeiro, perceba que a 
estimativa do coeficiente de correlação ( ρ )entre os erros das equações é signifi-
cantemente diferente de zero. Isto implica que as estimativas dos determinantes 
da cooperação entre firmas universidades a partir de um modelo simples de pro-
bitdeverem gerar estimativas inconsistentes.

Em linha com estudos anteriores, os resultados da estimação revelam que as 
firmas com grandes receitas de venda ou marketshare são mais propensas a inves-
tirem em P&D. Além disso, as firmas em setores com alto índice de penetração 
de produtos importados também são mais propensas a investirem em P&D. Por 
outro lado, ‘mercado internacional’ e ‘escopo’ não são significantes.

Em relação a decisão de cooperar em R&D, ao contrário de Piga e Vivarelli 
(2004), firmascom capacidade de absorção, capturadapelas variáveis  ‘potentia-
lIntensidade de P&D potencial’ e ‘grupo’, tem efeito positivona probabilidade 
das firmas cooperarem com universidades. Este resultado também é encontrado 
emCassimaneVeugelers (2002 e 2005) eMiottieSachwald (2003).

Em relação àsvariáveisbinárias de setor, as estimativas indicam que as firmas 
do setor eletro-eletronico são as mais propensas a investir em P&D e as firmas 
do setor não metálico são as mais propensas cooperar com universidades. Em 
relação àsdummies regionais, as firmas engajadas em atividades de P&D são mais 
prevalentes naregião sul. Entretanto, em relação adecisão de cooperar com a uni-
versidades, as dummies regionais não são significantes.
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tabela 3
estatísticas Descritivas de variáveis selecionados para Diferentes Desenhos 
Amostraisa

variáveis
todasas Firmas 

(n=27634)

Firmas com Atividades 
de P&d

(n=3136)

Firmas com acordos com 
P&dcomuniversidades

(n=240)

média dP média dP média dP

receita líquida de vendas (r$ 106) 31.75 969.05 177.26 2081.33 1089.08 5714.96

númerode empregados 155.44 1157.26 529.50 2227.14 2008.81 4506.75

P&d (r$ 106) 0.20 12.80 1.80 27.72 13.17 75.79

P&d interno(r$ 106) 0.18 11.24 1.58 24.33 11.28 65.84

P&d externo(r$ 106) 0.02 2.02 0.22 4.38 1.89 11.43

P&d / receita líquida de vendas 0.54% 0.37 4.70% 0.80 2.22% 0.04

P&d interno/ receita líquida de vendas 0.51% 0.37 4.50% 0.80 1.90% 0.03

P&d externo/ receita líquida de vendas 0.03% 0.01 0.20% 0.02 0.29% 0.01

capital estrangeiro 0.03 0.28 0.08 0.37 0.13 0.35

Grupo 0.07 0.48 0.18 0.53 0.44 0.56

subsidio 0.004 0.062 0.028 0.229 0.190 0.442

escopo 1.30 2.54 1.39 2.21 1.24 1,77

market share 0.01 0.07 0.03 0.11 0.10 0.17

mercado internacional 0.05 0.42 0.07 0.39 0.10 0.34

Penetração de importados 0.07 0.21 0.13 0.20 0.17 0.20

anúmeros pesados.

tabela 4
Número de firmas por setor de Atividadea

setores
todas as Firmas 

(n=27634)
Firmas com Atividades de P&d

(n=3136)

Firmas com Acordos com P&d com 
universidades

(n=240)

Alimento e Fumo 3292 373 29

têxtil e couro 6324 227 13

madeira e Papel 3016 114 9

Petróleo e químico 1719 489 59

Plástico e Borracha 2009 189 5

não- metálico 2076 115 16

metais primários 2833 288 17

maquinas 1953 449 26

eletrônicos e elétricos 1365 502 48

transporte 1185 239 14

ρmoveis e reciclagem 1860 145 3

anúmeros pesados.
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tabela 6
estimativas do Probitbivariado

 P&d coopuniv

variáveis coeficiente eP P valor coeficiente eP P valor

market share 1.275 0.274 0.0001

mercadointernacional -0.062 0.049 0.2061

Penetração de importados 0.440 0.106 0.0001

escopo 0.004 0.007 0.5553 -0.013 0.021 0.5380

constante -5.953 0.139 0.0001 -3.001 2.228 0.1780

tamanho 0.287 0.007 0.0001 0.106 0.092 0.2512

norte -0.376 0.109 0.0060 -0.552 0.422 0.1913

nordeste -0.117 0.084 0.1645 0.174 0.326 0.5933

sudeste 0.091 0.073 0.2850 0.207 0.294 0.4822

sul 0.336 0.074 0.0001 0.212 0.313 0.4973

Alimento e Fumo -0.058 0.057 0.3062 0.208 0.242 0.3915

têxtilecouro -0.302 -0.057 0.0001 0.455 0.252 0.0713

madeirae Papel -0.479 0.067 0.0001 0.298 0.293 0.3086

Petróleoequímico 0.450 0.059 0.0001 0.171 0.274 0.5323

PlásticoeBorracha 0.064 0.062 0.3045 -0.080 0.297 0.7863

não- metálico -0.058 0.070 0.4030 0.618 0.274 0.0243

metais primários 0.081 0.058 0.1623 0.123 0.261 0.6365

maquinas 0.468 0.060 0.0001 0.002 0.283 0.9953

eletrônicose elétricos 0.845 0.064 0.0001 0.098 0.349 0.7795

transporte 0.353 0.065 0.0001 -0.238 0.270 0.3781

Grupo 0.237 0.085 0.0053

subsidio 0.812 0.166 0.0001

intensidade de P&d Potencial3 0.024 0.010 0.0143

ρ -0.581 0.219 0.0079

log verossimilhança -8072

numero de observações 7535

3.3. Considerações finais

Os resultados das estimativas confirmama hipótese que firmas com grandes recei-
tas de venda ou marketshare são mais propensas a investir em P&D. Além disso, 
P&D é mais prevalente em setores com alto índice de penetração de produtos 
importados. Entretanto, se é o mercado externo ou não o principal destino das 
vendas da firma, não é um fator relevante para decisão de investir ou não em 
P&D. Em relação á cooperação com a universidade em P&D, de fato, as firmas 
com maior capacidade de absorção de conhecimento externo tendem a cooperar 
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mais com as universidades. A localização da firma na região sul afeta positiva-
mente a decisão de investir em P&D. Entretanto, a localizaçãoregional não é um 
fator significativo para explicar a cooperação em P&D. Finalmente, as estimativas 
também sugerem que as firmas beneficiadas por subsídios governamentais para 
P&D possuem maior probabilidade de cooperar com universidades.Em relação 
ao setor de atividade, as firmas do setor eletroeletrônico são as mais propensas a 
investir em P&D e as firmas do setor não metálico são as que cooperam mais em 
P&D com as universidades.

4. CoNCLusÃo

O presente estudo foi desenvolvido com base no argumento que desempenho ou 
grau de sucesso de parcerias entre empresas e universidades é condicionado fun-
damentalmente por duas condições. A primeira refere-se à capacidade do grau de 
absorção de conhecimento da empresa e da possibilidade de alocação de recursos 
financeiros por parte da mesma. A segunda refere-se á capacidade destes atores de 
criar um ambiente de confiança baseado em objetivos e linguagem comuns que 
permitiram compartilhar informações e conhecimentos

A análise qualitativa mostrou que de fato embora os empresários entre-
vistados reconheçam a importância de estabelecer relações com Universidades 
e Centros de Pesquisa, nem sempre conseguem consolidar parcerias. Os relatos 
das experiências de interação revelam que foram os empresários capazes de reco-
nhecer e aceitar que existem diferentes lógicas que regem a atuação das empresas 
e das universidades, que tiveram sucesso nas parcerias. Estes empresários repor-
tam terem conseguido estabelecer dialogo com pesquisadores de universidades e 
construir um ambiente de confiança que permitiu compartilhar informações em 
desenvolvimento de projetos conjuntos.

A análise econométrica mostra que as relações entre empresa e universidade 
em termos de P&D são condicionadas pelo porte, setor e mesmo localização 
regional. No caso especifico da relação universidade e empresa são as firmas com 
maior capacidade de absorção de conhecimento externo que tendem a cooperar 
mais com as universidades.

A decisão de estabelecer relações com universidade não é um exercício 
voluntarista, ou seja, não basta achar importante e querer realizar parcerias. De 
fato uma parceria de sucesso depende de uma serie de fatores tais como o porte 
da empresa, investimento em P&D, e a capacidade do empresário em perceber 
que empresas e universidade atuam com lógicas diferentes. É reconhecimento das 
diferentes lógicas que orientam as praticas das empresas (privado) e das universi-
dades (público) que possibilitará aos parceiros encontrarem formas de cooperação 
que atenda aos interesses de ambos. 
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APPeNDIX 1

table A1
Probit estimate of the Heckit Procedure

variáveis coeficientes eP P valor

market share 1.21 0.28 0.0001

mercado internacional -0.07 0.05 0.1895

Penetração de importados 0.41 0.11 0.0001

escopo 0.02 0.01 0.6955

constante -5.97 0.14 0.0001

tamanho 0.29 0.01 0.0001

norte -0.37 0.11 0.0007

nordeste -0.12 0.08 0.1670

sudeste 0.09 0.07 0.2081

sul 0.33 0.07 0.0001

Alimento eFumo -0.06 0.06 0.2886

têxtilecouro -0.30 0.06 0.0001

madeirae Papel -0.48 0.07 0.0001

Petróleoequímico 0.45 0.06 0.0001

PlásticoeBorracha 0.06 0.06 0.3074

não- metálico -0.06 0.07 0.4005

metal Primário 0.08 0.06 0.1562

maquinas 0.47 0.06 0.0001

eletrônicoe elétrico 0.85 0.06 0.0001

transporte 0.35 0.06 0.0001

log verossimilhança -7446.16

numerode observações 7537
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table A2
oLs regression of the Heckit Procedure

variáveis coeficientes eP P valor

market share 17.45 4.07 0.0001

mercado internacional -0.60 1.03 0.5569

Penetração de importados 14.39 2.44 0.0001

escopo -0.02 0.14 0.8922

constante -140.22 23.49 0.0001

tamanho 7.50 1.00 0.0001

norte -2.80 2.64 0.2889

nordeste -1.26 2.00 0.5284

sudeste 2.40 1.69 0.1551

sul 7.08 2.00 0.0004

Alimento eFumo -3.61 1.34 0.0070

têxtil e couro -6.80 1.76 0.0010

madeira e Papel -11.08 2.33 0.0001

Petróleo e químico 5.59 1.93 0.0039

Plástico e Borracha -1.12 1.48 0.4508

não- metálico -2.86 1.70 0.0923

metal Primário -1.48 1.38 0.2836

maquinas 8.64 2.04 0.0001

eletrônico e elétrico 14.27 3.01 0.0001

transporte 5.93 1.77 0.0080

razão inversa de mills 23.44 4.41 0.0001

log (número de empregados) -4.15 0.35 0.0001

capital estrangeiro -0.73 0.97 0.4513

número de observações 7537

(Footnotes)
1. notice that the minimum value of this index is 1, when the total sales of a firm comes from a single product.
2. notice that the minimum value of this index is 1, when the total sales of a firm comes from a single product.
3. in order to deal with endogeneity problem, this variable corresponds to the predicted value from the first stage.
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cAPÍtulo 10

o eMPresÁrIo INovADor e o CoMérCIo INterNACIoNAL: 
reAÇões, estrAtéGIAs, obstÁCuLos e eXPeCtAtIvAs A 
PArtIr DA PAeDI

carlos Álvares campos s. neto1

Bruno césar Aráujo2

1. CoNsIDerAÇões INICIAIs

O início da década de 1990 foi caracterizado pela reconfiguração do ambiente 
institucional brasileiro, a partir das mudanças estruturais caracterizadas por uma 
política econômica voltada ao redimensionamento do próprio Estado e à abertura 
da economia à concorrência externa. Dentre os fatores que impulsionaram as 
transformações da década de 1990 se sobressaem a abertura comercial, imple-
mentada a partir de finais dos anos 1980 e aprofundada na década seguinte, e o 
programa de privatizações, executado ao longo de toda a década de 1990.

Como consequência da abertura comercial e das privatizações ocorreram 
mudanças que afetaram a estrutura produtiva brasileira, com profundo impacto 
na posição e no peso relativo dos diferentes setores econômicos. Essas mudanças 
atingiram não somente o contexto econômico dos diferentes ramos da atividade 
industrial, como também estimularam a adoção de estratégias competitivas dis-
tintas entre empresas de um mesmo setor como forma de reação. O estudo destas 
diferentes estratégias foi realizado pelo IPEA no projeto de pesquisa “Inovações, 
Padrões Tecnológicos e Desempenho das Firmas Industriais Brasileiras”3, onde 
foram identificadas basicamente três tipos de firmas:

1. As que reagiram proativamente, investindo em inovação tecnológica e 
diferenciação de produtos como estratégia competitiva;

2. Aquelas que fizeram um ajuste apenas parcial nos processos produtivos 
a fim de competir com os produtos importados, principalmente via 
aquisição de maquinário e inovações de processo;

1. Pesquisador iPeA
2. Pesquisador iPeA
3. veja de negri e salerno (2005).
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3. As firmas que são menos inovativas e menos produtivas, que sobrevi-
vem operando em escala em geral ineficiente e explorando mercados 
locais, não raro explorando vantagens de baixo custo de mão de obra.

Tendo em vista este referencial para estratégias competitivas, os autores da-
quele estudo desenvolveram uma classificação baseada em três indicadores-chave 
a fim de distinguir as estratégias competitivas das firmas, a saber: a atividade 
exportadora, a auferição de preço-prêmio para suas exportações, e o nível de pro-
dutividade das firmas. Assim, as firmas industriais brasileiras foram classificadas 
da seguinte forma:

A. Firmas que inovam e diferenciam produtos – empresas que realizaram 
inovação de produto para o mercado e obtiveram preço-prêmio acima 
de 30% nas suas exportações quando comparadas com as demais ex-
portadoras brasileiras do mesmo produto. Nesse grupo estão incluídas, 
portanto, as firmas que adotam estratégias competitivas mais vantajo-
sas, e compõem o segmento mais dinâmico que, apesar de constituir a 
minoria no número de firmas, tende a capturar grande parcela da renda 
gerada pela indústria.

B. Firmas especializadas em produtos padronizados, cuja estratégia com-
petitiva impõe que o foco de sua atuação seja a redução de custos, ao 
invés da criação de valor como na categoria acima - são consideradas 
aqui as firmas exportadoras não incluídas na categoria acima e as não 
exportadoras que apresentam eficiência igual ou maior do que as firmas 
que exportam nesta categoria. Tendem a ser atualizadas do ponto de 
vista de características operacionais como fabricação, gestão da produ-
ção, avaliação de conformidade e logística, que são imperativos para 
sustentação de custos relativamente mais baixos, mas na média estão 
defasadas, relativamente à categoria anterior, no que se refere a outras 
armas da competição como pesquisa e desenvolvimento, marketing e 
gerenciamento de marcas.

C. Firmas que não diferenciam produtos e têm produtividade menor, ou 
seja, demais firmas que não pertencem às categorias anteriores. Esta 
categoria abarca as empresas tipicamente não exportadoras, menores, 
que podem inclusive inovar, mas são menos eficientes nos mais varia-
dos sentidos, e que se mostram capazes de captar espaços em mercados 
menos dinâmicos através de baixos preços e outras possíveis vantagens.

Aquele estudo, coordenado de De Negri e Salerno (2005), trouxe evidências 
acerca da heterogeneidade do desempenho econômico entre as diferentes cate-
gorias, de acordo com diversas medidas de desempenho tais como faturamento, 
produtividade, número e geração de emprego, comércio exterior e inovação. En-
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tre outros resultados importantes, foi mostrado que, a despeito de pouco nume-
roso (1.200 firmas, ou menos de 2% do total de empresas), o grupo de firmas que 
inova e diferencia produto no ano 2000 foi responsável por 25% do faturamento, 
33% das do total exportado e 13,2% do emprego, além ser responsável por quase 
todo o montante de P&D investido no país.  Posteriormente, estudo coordena-
do por De Negri e Araújo (2006) teve por eixo principal a questão da inserção 
externa.

Embora estes estudos tenham sido exitosos em traçar um panorama quanti-
tativo do tecido industrial brasileiro de acordo com suas estratégias competitivas, 
houve posteriormente a necessidade de se estender estes estudos para a dimensão 
qualitativa. Neste sentido, o IPEA conduziu a Pesquisa de Atitudes Empresariais 
para o Desenvolvimento e Inovação (Paedi), a qual permite um olhar singular 
para as dimensões qualitativas do comportamento empresarial brasileiro. A pes-
quisa visou refletir o pensamento sobre questões relacionadas à inovação da seleta 
parcela do empresariado brasileiro que compete em mercados internacionais ten-
do por estratégia competitiva a inovação e a diferenciação de produto. 

Deste modo, este artigo proposto busca analisar, a partir da análise e da 
identificação de padrões no discurso dos empresários durante as entrevistas da 
Paedi, as reações, estratégias, obstáculos e expectativas destes empresários a partir 
dos anos 1990. Neste sentido, o artigo avalia seis dimensões das entrevistas reali-
zadas: a) reações e visões a respeito da abertura econômica; b) internacionalização 
das empresas brasileiras; c) estratégias comerciais empregadas para a conquista 
do mercado externo; d) percepção dos obstáculos às exportações; e) avaliação dos 
instrumentos de apoio governamental; e f ) expectativas a respeito do papel do 
Estado na promoção às exportações. A metodologia empregada é a classificação 
das respostas dos empresários em categorias e subcategorias aos temas e o cru-
zamento destas respostas com atributos econômicos das firmas - capturados de 
bases de dados como a PIA, SECEX e Pintec -, e entre as próprias respostas. Estes 
atributos são quatro, a saber: tamanho, participação das exportações no fatura-
mento, investimentos contínuos em P&D, e dinâmica recente de crescimento. 
Este exercício tem o intuito de verificar a existência ou não de algum padrão 
sistemático entre respostas e atributos das empresas ou entre elas mesmas, nos 
temas analisados.

Antes de prosseguirmos com a análise em si, cabe atentar para a represen-
tatividade da amostra. O conjunto de entrevistas analisadas reflete, de maneira 
fiel, as opiniões de um segmento muito bem definido do empresariado brasileiro, 
qual seja, as empresas que adotam a inovação e a diferenciação de produto como 
estratégia competitiva. Em verdade, esta é uma especificidade do projeto de pes-
quisa como um todo (veja capítulo 1), uma vez que seleção das empresas para 
entrevista e a realização das mesmas obedeceu a critérios muito bem definidos 
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de amostragem. Este é um fato raro em análises qualitativas do gênero, em que, 
frequentemente, a indisponibilidade de um cadastro prévio com o perfil da popu-
lação que se deseja refletir conjugada com um alto índice de não-resposta levam 
o pesquisador a um conjunto final de entrevistas que não pode ser extrapolado, 
isto é, as conclusões extraídas da análise das entrevistas somente são válidas para 
as empresas entrevistadas.

Feitas estas considerações iniciais, o restante do artigo está disposto da se-
guinte forma. A próxima seção discute o desempenho recente do comércio in-
ternacional brasileiro, como também expõe algumas características recentes das 
empresas industriais brasileiras como um todo e das empresas entrevistadas pela 
Paedi em particular. Na terceira seção procedemos à análise das entrevistas, bus-
cando cruzar as opiniões e reações extraídas da entrevista com alguns dados de 
desempenho econômico do período. Por fim, na quarta e última seção estão os 
comentários finais.

2. DeseMPeNHo eCoNôMICo DAs fIrMAs INDustrIAIs e eXPortAÇões 
brAsILeIrAs: fAtos estILIZADos e evoLuÇÃo reCeNte

É de conhecimento de todos o notável desempenho das exportações em período 
recente. As exportações cresceram aproximadamente quase 200% entre 2000 e 
2007, atingindo US$ 160,6 bilhões no ano passado. O desempenho das expor-
tações é tão expressivo que é um dos motores do ciclo recente de crescimento, 
respondendo por aproximadamente 60% do crescimento econômico verificado 
entre 2000 e 2006. Este desempenho recente vem no contexto de uma série de 
fatos estilizados, alguns apontados em Pinheiro e Bonelli (2007) e outros aponta-
dos em Araújo e De Negri (2006), a saber:

•	 A evolução do comércio mundial no período foi notável. Entre 2000 e 
2006, o comércio mundial cresceu 86%, segundo dados do Fundo Mo-
netário Internacional. Segundo exercício de Pinheiro e Bonelli (2007), 
se o Brasil não tivesse ampliado sua participação no comércio mundial 
para 1,2% e tivesse estagnado no nível de 1999 (0,8%), ainda assim a 
taxa anual de crescimento das exportações teria sido 10,4%.

•	 Os preços de exportação explicam parte do crescimento, mas boa parte 
do aumento no total das exportações se deve ao aumento do quantum 
exportado, visto que os preços de exportação subiram 24% entre 2000 
e 2005. Em verdade, a subida dos preços dos produtos exportados no 
mercado internacional serviu para contrabalançar parte dos efeitos da 
apreciação cambial no período.

•	 Sem embargo, ao decompor a variação no quantum exportado entre 
1998-2003 entre fatores de renda e preço, Bonelli (2006) mostrou que 
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a elasticidade-renda do quantum exportado é o componente de maior 
relevância para explicar o crescimento das exportações dos itens em 
análise: um aumento de 1% na renda dos países de destino de nossas 
exportações foi responsável por um crescimento no quantum exportado 
de 2,09%, tudo o mais constante. Por sua vez, a elasticidade-preço das 
exportações mostrou-se negativa, conforme esperado, e com valor de 
praticamente meio ponto percentual. Isto significa que uma queda de 
1% nos preços no mercado externo devido a, por exemplo, depreciação 
cambial, afeta positivamente o quantum exportado em 0,5%, tudo o 
mais constante. 

•	 Além da reconhecida competitividade das exportações agropecuárias, 
outros setores também tiveram suas exportações ampliadas a taxas tão 
ou mais elevadas, de forma que a composição setorial das exportações 
brasileiras se alterou muito pouco. Aliás, como notam Pinheiro e Bo-
nelli (2007), os períodos em que ocorreram maiores mudanças estru-
turais na pauta de exportações foram 1967-1973 e 1973-1979, e desde 
então a estrutura da pauta exportadora praticamente se manteve. A 
pauta de exportações brasileiras nos últimos anos vem sendo composta 
por aproximadamente 55% de manufaturados, 15% de semi-manufa-
turados e 30% de produtos básicos. Tampouco a classificação da Unc-
tad de intensidade tecnológica revela mudanças significativas ao longo 
da última década.4

•	 O aumento das exportações se baseou mais na margem intensiva – isto 
é, ampliação das exportações das firmas que já exportam – do que na 
margem extensiva, que é a ampliação da base exportadora. Markwald 
e Ribeiro (2006) mostram que, apesar da base exportadora ter crescido 
28,7% entre 1998 e 2004, atingindo então 17,9 mil empresas, apro-
ximadamente 7 mil empresas que exportaram durante todo o período 
respondem por 83% do crescimento das exportações totais. Por seu 
turno, o estudo de Araújo (2006) evidencia que apenas 23,2% das 4 
mil firmas potenciais exportadoras mapeadas no ano 2000 viriam a 
estrear no mercado internacional nos dois anos seguintes.

•	 De modo geral, inovações na pauta exportadora, ou seja, exportação de 
produtos que não eram exportados anteriormente, não foram impor-
tantes na explicação do crescimento recente das exportações. Segundo 
Markwald e Ribeiro (2006), o crescimento das exportações se baseou 
na ampliação da participação brasileira nos mercados de bens básicos, 
manufaturados intensivos em escala e de bens de capital.

4. A este respeito, veja Araújo e de negri (2006).
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•	 Contudo, como apontado em Pinheiro e Bonelli (2007), se as inovações 
na pauta não foram importantes como um todo, elas foram muito im-
portantes nos mercados não tradicionais. Por exemplo, em países como 
Índia e Rússia, as inovações representaram metade do número de bens 
exportados e aproximadamente 25% do valor exportado entre 2003 e 
2004. Em mercados mais tradicionais, como EUA e União Européia, as 
inovações representaram menos de 5,1% do valor exportado no período.

Feitas estas considerações acerca do comércio exterior brasileiro em período 
recente, cabe agora verificar como foi o desempenho econômico das empresas 
entrevistadas pela Paedi no contexto da indústria como um todo. Os dados aqui 
utilizados provêm de várias fontes, concatenados de acordo com o CNPJ das 
empresas: Pesquisa Industrial Anual (PIA), do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE); base de dados de comércio exterior da Secretaria de Comér-
cio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
exterior (MDIC); Relação Anual de Informações Sociais (Rais), do Ministério 
do Trabalho. Vale ressaltar que o IPEA não tem posse destas informações e, por 
serem de caráter confidencial, a estreita colaboração dos órgãos envolvidos foi 
fundamental para que todos os procedimentos concernentes ao sigilo estatístico 
das informações fossem observados.

As informações se referem a dois grupos de empresas: a indústria como 
um todo e as empresas entrevistadas pela Paedi. Como mencionado, visto que 
a Paedi seguiu um plano amostral bem definido, é possível deduzir qual foi o 
comportamento das empresas mais inovadoras durante o período analisado.

No tocante ao comércio exterior, a partir da tabela 1 percebe-se que as em-
presas da amostra da Paedi seguiram a mesma tendência geral da balança comercial 
brasileira e da indústria em particular, qual seja, tendência crescente de fluxos co-
merciais em todo o período, mas com tendência superavitária, acentuada a partir 
de 2002. No entanto, dois aspectos do comportamento das empresas da amostra 
Paedi merecem comentários. Primeiro, as empresas da amostra Paedi aumentaram 
suas exportações no período 1997-2005 em 262,62% (17,47% a.a.) e suas im-
portações em 132,24% (11,11% a.a.), taxas bem superiores à média da indústria, 
a qual logrou ampliar suas exportações e importações no período em 162,31% 
(12,81% a.a.) e 43,04% (4,58% a.a.), respectivamente. Isto levou as empresas da 
Paedi a ampliarem sua participação na pauta exportadora industrial de 4,28% em 
1997 para 5,91% em 2005, com um pico de 9,45% em 2000. Este é, sem dúvida, 
um resultado notável, visto que se trata de um conjunto de aproximadamente 100 
empresas, contra em torno de 11.000 empresas exportadoras industriais por ano, 
durante o período analisado. Também merece atenção o desempenho importador 
destas empresas. Estas empresas, que respondiam por 4,84% das importações em 
1997, já em 2005 respondiam por 7,85% das importações industriais.
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tabela 1
Desempenho econômico da Indústria brasileira e das firmas que Compõem a Amos-
tra da Paedi – 1996-2003

Ano variável
toda a 

Indústria
Amostra 

Paedi

Participação 
da amostra 

Paedi

1996

número de empresas 108.118 98 0,09%

Faturamento (r$ milhões)1 1.012.591 22.662 2,24%

número de empregados 5.115.389 70.613 1,38%

exportações (us$ milhões) 35.696,74 1.317,07 3,69%

importações (us$ milhões) - - -

1997

número de empresas 106.749 98 0,09%

Faturamento (r$ milhões) 1.068.016 22.973 2,15%

número de empregados 5.064.345 67.471 1,33%

exportações (us$ milhões) 38.193,63 1.633,36 4,28%

importações (us$ milhões) 35.244,35 1.704,31 4,84%

1998

número de empresas 113.098 106 0,09%

Faturamento (r$ milhões) 865.611 18.710 2,16%

número de empregados 4.960.689 100.093 2,02%

exportações (us$ milhões) 39.588,14 2.086,47 5,27%

importações (us$ milhões) 33.475,37 1.782,52 5,32%

1999

número de empresas 117.811 105 0,09%

Faturamento (r$ milhões) 1.100.460 37.853 3,44%

número de empregados 4.991.472 101.107 2,03%

exportações (us$ milhões) 37.481,88 2.809,40 7,50%

importações (us$ milhões) 28.805,71 2.033,07 7,06%

2000

número de empresas 124.781 100 0,08%

Faturamento (r$ milhões) 1.154.722 44.824 3,88%

número de empregados 5.280.616 114.116 2,16%

exportações (us$ milhões) 44.023,82 4.160,10 9,45%

importações (us$ milhões) 33.045,61 2.483,44 7,52%

2001

número de empresas 130.907 100 0,08%

Faturamento (r$ milhões) 1.212.479 48.558 4,00%

número de empregados 5.470.626 121.795 2,23%

exportações (us$ milhões) 46.821,84 4.001,36 8,55%

importações (us$ milhões) 40.752,91 2.864,91 7,03%

2002

número de empresas 135.003 99 0,07%

Faturamento (r$ milhões) 1.223.867 42.809 3,50%

número de empregados 5.729.212 99.671 1,74%

exportações (us$ milhões) 50.938,86 3.419,33 6,71%

importações (us$ milhões) 35.200,88 2.372,66 6,74%

(continua)
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Ano variável
toda a 

Indústria
Amostra 

Paedi

Participação 
da amostra 

Paedi

2003

número de empresas 138.933 96 0,07%

Faturamento (r$ milhões) 1.195.827 42.392 3,54%

número de empregados 6.119.286 116.512 1,90%

exportações (us$ milhões) 61.884,43 3.442,99 5,56%

importações (us$ milhões) 37.191,44 2.568,40 6,91%

2004

número de empresas 143.979 96 0,07%

Faturamento (r$ milhões) 1.276.049 50.504 3,96%

número de empregados 6.255.632 123.307 1,97%

exportações (us$ milhões) 81.447,73 5.408,52 6,64%

importações (us$ milhões) 50.415,07 3.953,12 7,84%

2005

número de empresas 147.358 95 0,06%

Faturamento (r$ milhões) 1.268.284 46.968 3,70%

número de empregados 6.771.032 128.069 1,89%

exportações (us$ milhões) 100.187,07 5.923,41 5,91%

importações (us$ milhões) 50.415,07 3.958,08 7,85%

Indicadores 
Gerais

taxa de crescimento das exportações (acumulada 1997-2005) 162,31% 262,65% -

taxa de crescimento das importações (acumulada 1997-2005) 43,04% 132,24% -

taxa de crescimento das exportações (média % a.a) 12,81% 17,47% -

taxa de crescimento das importações (média % a.a) 4,58% 11,11% -

taxa de crescimento do faturamento (acumulada 1996-2005) 25,25% 107,25%

taxa de crescimento do emprego (acumulada 1996-2005) 32,37% 81,37%

taxa de crescimento do faturamento (média % a.a) 2,53% 8,43%

taxa de crescimento do emprego (média % a.a) 3,16% 6,84%

Fonte: ipea e elaboração própria a partir dos dados da Paedi, da Pesquisa industrial Anual (PiA), do iBGe e da secretaria de 
comércio exterior (secex/mdic). 1 – deflacionado pelo iPA - oferta Global – Produtos industriais (Preços de 2005).

As informações da tabela 1 mostram que as empresas industriais analisadas 
pela Paedi são mais abertas do que a média da indústria como um todo. Esta 
constatação condiz com os resultados apresentados por Araújo (2006), que mos-
tra que as empresas brasileiras que se engajam no comércio internacional tendem 
a ser mais inovadoras, e não apenas isso, como as estratégias de inovação destas 
empresas são diferentes, voltadas mais para a conquista de mercados e não apenas 
para a redução de custos. No entanto, a questão de causalidade ainda permanece 
em aberto, isto é, não se sabe se as empresas são mais abertas porque são mais ino-
vadoras - e podem competir em nichos de mercado diferenciados - ou se são mais 
inovadoras porque são abertas – e têm acesso privilegiado a tecnologia e capital, 
e, com isso, estão mais próximas da fronteira tecnológica mundial.

(continuação)
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Com respeito das outras variáveis de desempenho econômico vê-se que, tal 
qual as variáveis de comércio exterior, o 0,1% do número total de firmas indus-
triais que compõem a amostra da Paedi respondem por uma parcela crescente do 
faturamento industrial. Se em 1996, esta amostra respondia por 2,24% do fatu-
ramento e 1,38% do emprego industrial, em 2005 os números correspondentes 
eram 3,7% e 1,89%, respectivamente. Com efeito, o faturamento das empresas 
da Paedi cresceu 107,25% em termos reais entre 1996 e 2005 (8,4% a.a.), bastan-
te superior ao crescimento da indústria como um todo, que foi 25,25% (2,53% 
a.a.). De forma semelhante, o emprego nas empresas da Paedi cresceu 81,37% no 
período analisado (6,84% a.a.), em comparação ao crescimento de 32,37% da 
indústria como um todo (3,16% a.a.). Este desempenho em termos de geração de 
empregos mostra, em linha com o trabalho do IPEA organizado por De Negri e 
Salerno (2005), que as empresas que inovam e diferenciam produto no Brasil são 
muito dinâmicas do ponto de vista de criação de postos de trabalho, sobretudo os 
de maior qualificação profissional.

3. o que PeNsA o eMPresÁrIo brAsILeIro A resPeIto Do CoMérCIo 
INterNACIoNAL? uMA ANÁLIse A PArtIr DAs eNtrevIstAs DA PAeDI

Nesta seção, realizaremos a análise das partes da entrevistas da Paedi que dizem 
respeito ao comércio internacional brasileiro. Como já mencionado, analisamos 
seis aspectos do pensamento empresarial brasileiro, a saber:

1. Impressões/visões acerca da abertura econômica dos anos 1990;

2. Estratégias de internacionalização;

3. Estratégias de competição no mercado internacional (diferenciação de 
produtos e lealdade a marcas, competição por preço, competição base-
ada em escala e outras);

4. Percepção acerca dos obstáculos à exportação;

5. Avaliação dos instrumentos de promoção às exportações;

6. Expectativas com respeito ao papel do Estado no tocante ao comércio 
internacional.

Como já sabido pelo leitor, a Paedi não contou com um questionário fe-
chado. Isto permitiu, de um lado, que o empresário tivesse mais liberdade para 
expressar suas opiniões, mas por outro lado dificultou a agregação das opiniões 
comuns em categorias/padrões. No entanto, a análise minuciosa das transcrições 
das entrevistas permitiu a identificação de frases-chave no discurso empresarial 
com respeito aos temas sob análise. A partir destas frases-chave, foi possível agru-
par as empresas de acordo com o padrão de resposta. A seguir, ao longo das análi-
ses de cada tema, apresentamos uma tabela com os padrões identificados, número 
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de empresas que se enquadram naquele padrão e frases-chave do discurso. Vale 
notar que em todas as tabelas existe espaço para uma categoria “outras respostas”, 
que agrupa firmas que apontaram fatores/opiniões relativamente isoladas, e para 
uma categoria “não-informado”, simplesmente porque a empresa não se manifes-
tou, durante a entrevista, acerca daquele tema. Outro ponto digno de nota é que 
as respostas a um determinado tópico não são necessariamente excludentes – por 
exemplo, no caso da percepção dos obstáculos à exportação a firma pode apontar 
mais de um obstáculo.

O passo seguinte foi contextualizar os padrões de resposta a um tema com 
atributos/desempenho das firmas, ou mesmo com outro tema. Para isso utili-
zamos uma técnica multivariada de análise de dados chamada análise de cor-
respondência, que como o próprio nome diz, analisa a correspondência entre 
atributos de indivíduos e respostas ou preferências ou mesmo entre as respostas/
preferências entre si.5 A análise de correspondência apresenta a vantagem de não 
ser necessário atribuir qualquer escala de valor entre as respostas, e tampouco 
de exigir que elas sejam excludentes. Ainda, não importa quantos atributos ou 
quantas respostas as firmas possam dar, é sempre possível efetuar uma redução de 
dimensões para análise e a disposição das associações entre as variáveis em um grá-
fico, chamado mapa perceptual (Hair et al., 1998). De fato, os mapas perceptuais 
serão mostrados no artigo. Os atributos das empresas foram retirados da PIA, da 
Pintec e da Secex, conforme descrito na seção anterior. Quatro atributos para a 
contextualização das respostas foram escolhidos:

(i) escala da firma, mensurada a partir do número de empregados – firmas 
maiores e menores podem ter avaliações e reações distintas aos temas relacionados 
ao comércio internacional. Por isso, as firmas foram escalonadas em 3 categorias 
de pessoal ocupado em 2005 (último ano para o qual dispúnhamos de infor-
mações da PIA), a primeira composta por firmas entre 1 e 249 empregados, a 
segunda entre 250 e 499 empregados e a terceira por firmas com 500 ou mais 
empregados.

(ii) nível de engajamento no comércio internacional – de modo análogo ao 
tamanho, firmas mais abertas (cujo faturamento é mais sensível às exportações) 
tendem a reagir diferentemente aos temas em análise em relação a firmas mais 
fechadas. As firmas da Paedi foram escalonadas de acordo com a participação das 
exportações no faturamento, para o ano de 2005. Foram criadas quatro classes: as 
empresas que exportam menos de 1% do faturamento, as que exportam entre 1% 
e 10% do faturamento, seguidas pelas firmas que exportam entre 10% e 25% e, 
por último, aquelas que exportam mais de 25% do faturamento.

5. detalhes a respeito dos procedimentos empregados podem ser encontrados em hair et al. (1998) ou mignoti (2005)
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(iii) engajamento em atividades contínuas de P&D – do livro organizado 
por De Negri e Salerno (2005) é possível depreender que as firmas que competem 
via inovação e que investem em lealdade a suas marcas tendem a reagir de forma 
diferente a choques no cenário internacional e enxergar desafios às exportações 
diversos aos percebidos pelas empresas que competem via preço. Como a pesquisa 
da Paedi buscou entrevistar firmas inovadoras, portanto esta não deve ser uma ca-
racterística distintiva das firmas, como variável proxy  para o grau de inovatividade 
de uma firma buscamos na Pintec 2003-2005 a variável que informa se a firma 
gastou continuamente em P&D entre 2003 e 2005.

(iv) dinâmica recente de crescimento – o fato de a firma ter crescido bastante 
nos últimos anos (ou o contrário) pode influenciar as percepções dos empresários 
acerca dos temas relacionados ao comércio internacional. É de se esperar que, a 
princípio, firmas que tenham tido bom desempenho nos últimos anos sejam mais 
otimistas ou tendam a enxergar menos obstáculos. Desta forma, dividiu-se as 
taxas de crescimento das firmas contempladas pela Paedi em quartis e verificou-se 
em qual quartil a firma se situava, em relação às demais. Assim, as firmas foram 
divididas em quartis de crescimento (baixo, médio-baixo, médio-alto e alto) do 
faturamento entre 2003-2005.

Algumas estatísticas descritivas das variáveis acima mencionadas se encon-
tram na tabela 2, a seguir.

tabela 2
estatísticas Descritivas dos Atributos econômicos das firmas que Compõem a Amos-
tra da Paedi

variável
Pessoal 

ocupado 
(2005)

taxa de crescimento 
do faturamento 

(2003-2005, em %)

Participação das 
exportações no 

Faturamento (2005)

Atividades contínuas 
de P&d

(2003-2005)

soma 128.069 - - -

número de empresas para o qual a 
variável é disponível1

95 93 106 73

média 1348,09 12,4% 15,5% 71,2%

mínimo 7 -93,6% 0% -

1º Percentil 7 -93,6% 0% -

25º Percentil 144 -13,2% 1,4% -

50º Percentil 340 12,6% 6,4% -

75º Percentil 1.395 28,7% 18,7% -

95º Percentil 7.899 66,9% 60,9% -

99º Percentil 21.165 328,1% 100,4% -

máximo 21.165 328,1% 100,4% -

Fonte: ipea e elaboração própria a partir dos dados da Paedi, da Pesquisa industrial Anual (PiA), do iBGe e da secretaria de comércio 
exterior (secex/mdic). 1 – há “atrito” no cruzamento entre a base da Paedi e as demais bases de dados, uma vez que não neces-
sariamente as empresas da Paedi estão contempladas no plano amostral das pesquisas. onde há maior perda de informação é no 
cruzamento com Pintec, quando há perda de 33 observações, enquanto que no cruzamento com a base da secex, por se tratar de 
registro completo de todas as operações de comércio exterior, não há perda de observação alguma. nas análises de correspondência 
que seguem, as empresas para as quais não se tem informação sobre os atributos em análise serão desconsideradas.
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4. CorresPoNDÊNCIA eNtre os AtrIbutos

Antes de procedermos à correspondência entre as respostas e os atributos das empre-
sas, vale analisar a correspondência dos atributos entre si. A distribuição das firmas 
entre as classes de atributos entre as classes é mostrada na tabela 3, considerando a 
amostra Paedi em conjunto com a Pintec.

tabela 3
Distribuição das firmas que Compõem a Paedi entre as classes de atributos

variável/classes número de empresas (%)

tamanho

0-249 empregados
19

(26,03%)

250-499 empregados
17

(17,81%)

> 500 empregados
41

(56,16%)

Participação das Exportações no faturamento

<1%
23

(31,51%)

1-10%
17

(23,29%)

10-25%
19

(26,03%)

>25%
14

(19,18%)

Nível de crescimento relativo à indústria

Baixo crescimento
20

(27,40%)

médio-baixo crescimento
16

(21,92%)

médio-alto crescimento
18

(24,66%)

Alto crescimento
19

(26,03%)

Firmas que fazem P&d
52

(71,23%)

Firmas que não fazem P&d
21

(28,77%)

Fonte: ipea e elaboração própria a partir dos dados da Paedi, da Pesquisa industrial Anual (PiA), do iBGe, da Pesquisa de inovação 
tecnológica (Pintec), também do iBGe e da secretaria de comércio exterior (secex/mdic).
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A partir de uma análise múltipla de correspondência6, reduzida para o espaço bi-
dimensional (esta redução “explica” 55% da variabilidade total dos dados)7, verifica-
se o esperado de acordo com a teoria econômica: tamanho está relacionado com o 
engajamento em atividades de P&D e uma maior participação das exportações no 
faturamento, conforme o gráfico 1 a seguir. Com efeito, das 52 empresas que fazem 
P&D continuamente 31 têm mais de 500 empregados, enquanto, que das 14 empresas 
que derivam das exportações mais de 25% de seu faturamento, 12 têm mais de 500 
empregados (ou, inversamente, das 41 firmas com mais de 500 empregados, 75,61% 
fazem P&D continuamente e 29,27% exportam mais que 25% do faturamento). Por 
sua vez, 9 das 19 empresas que exportam menos de 1% do faturamento têm entre 1 
e 249 empregados.

Gráfico 1
Análise de Correspondência entre os Atributos das firmas que Compõem a Paedi

Fonte: ipea e elaboração própria a partir dos dados da Paedi, da Pesquisa industrial Anual (PiA), do iBGe e da secretaria de comércio 
exterior (secex/mdic).

6. como regra, no artigo são disponibilizados apenas o mapa perceptual das análises de correspondência. contudo, os 
resultados completos das análises de correspondência estão disponíveis ao leitor sob solicitação.
7. em análise de correspondência, existe um trade-off entre aumentar o número de dimensões da análise de corres-
pondência, a interpretabilidade da análise e a possibilidade de disposição em um gráfico. neste artigo, sempre opta-
mos por fazermos reduções bi-dimensionais das análises. Primeiro, porque a interpretação da análise e a disposição do 
mapa perceptual são bem mais simples. e, segundo, porque em todas as análises, o ganho marginal de se incluir uma 
terceira dimensão nunca foi superior a 20% de explicação total da variabilidade dos dados, ou seja, era baixo para os 
padrões habituais desta literatura. 
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Feitas estas considerações a respeito dos atributos, a apresentação dos resulta-
dos se dará da seguinte forma: Primeiramente, apresentaremos a tabela que capta 
as percepções dos empresários acerca dos temas. Depois da tabela, seguirão alguns 
comentários. Por fim, apresentaremos a análise de correspondência entre os atributos 
e as percepções, a fim de verificar ou não a existência de algum padrão sistemático nas 
opiniões dos empresários brasileiros mais inovadores.

5. IMPressões/vIsões DA AberturA eCoNôMICA Dos ANos 1990

Segundo Diniz e Boschi (2004), a década de 1990 pode ser caracterizada por três 
períodos distintos, segundo diferentes formas de atuação do governo. O primeiro 
deles, até 1993, refere-se aos efeitos iniciais da abertura econômica, salientando-se 
um grande número de privatizações e fusões em setores como metalurgia, siderurgia, 
química e petroquímica. O segundo, que se estende de 1994 a 1997, corresponde 
à implementação do Plano Real e à estabilidade monetária, o que estimulou novas 
transações, sobretudo nos segmentos financeiro e eletroeletrônico, além dos já men-
cionados. Finalmente, no último período (1998/2000), o avanço das privatizações 
propiciou um grande número de negócios nos setores de telecomunicações, tecnolo-
gia da informação e eletricidade. (Diniz e Boschi, 2004, p. 64).

Em suma,

“o modelo do tripé, aprofundado sob o regime militar, caracterizado 
por um certo equilíbrio entre o peso dos setores estatal, privado nacio-
nal e privado estrangeiro, alterou-se de forma substancial pelo refluxo 
do Estado-empresário, pelas privatizações, pela influência crescente 
de grupos transnacionais e, ainda, pelo estreitamento do espaço das 
empresas nacionais. A desnacionalização da economia alcançou  pro-
porções inéditas, delineando-se uma nova ordem econômica, marcada 
pela primazia do capital internacional. Além disso, a prioridade abso-
luta atribuída às metas de estabilização econômica, à austeridade fiscal 
e ao equilíbrio das contas públicas, traduziu-se no fraco desempenho 
da economia. Oscilou-se entre a estagnação econômica e momentos 
de surtos episódicos de crescimento, os quais eram revertidos sempre 
que as condições externas se tornavam adversas. Baixas taxas de cres-
cimento, redução da produção industrial, aumento do desemprego 
e expansão do setor informal, altas taxas de juros e escassez de cré-
dito, redução das exportações e aumento das importações, tudo isso 
manteve a produção doméstica sob limites particularmente rígidos, 
manifestados pelo grande número de concordatas, falências, fusões e 
reestruturação patrimonial” (Diniz e Boschi, 2004, p. 87).

Na Paedi, com respeito a este tema 85 empresários industriais teceram 
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considerações sobre suas impressões acerca da abertura econômica. Todavia, em 23 
(27%) entrevistas não foi possível aproveitar o que foi comentado. Portanto nossa 
análise/categorização se reduz a 62 entrevistas, do total de 109 entrevistas da Paedi. 
A tabulação das entrevistas em categorias se encontra a seguir, na tabela 2. Vale notar 
que a categorização a seguir não é excludente, e três empresas avaliaram positivamente 
a abertura econômica tanto devido a fatores tecnológicos e quanto a fatores de 
concorrência. 

tabela 4
Impressões/visões gerais sobre abertura econômica dos anos 1990

impressões/visões 
gerais acerca da 

abertura
Frases-chave do discurso

número de 
empresas (% do 
total de entrevis-
tas válidas para 

o tema)

Positiva - reação 
proativa na forma 
de investimentos, 
modernização do 
parque industrial, 
e reorientação de 
estratégias empre-
sariais.

"concorrentes deixaram de ser empresas nacionais e foram substituídas por 
empresas globais. empresa teve que se adaptar às novas condições." "Abertura 
foi fundamental para crescimento, aperfeiçoamento, melhoria da qualidade e 
da competitividade da firma. "Atualização: investimento em P&d, atualização 
de produto." "desfazer das áreas que não poderiam concorrer." "Abertura 
acabou com ineficiência." "deveria ter investido mais em P&d, teria crescido 
ainda mais." "Parti para a inovação." "Aumentou a produtividade." "[A 
empresa] tornou-se mais eficiente e reduziu custos." "diminuíram as barreiras 
e conquistou novos mercados." "investi e reformou o parque industrial. investi 
em modernização. investi na melhoria da qualidade." "desenvolvi novos 
produtos." "Busquei atuar onde as grandes não estavam focadas." "Ajustei a 
grade de produção para buscar mercado externo." Ajustei-me às condições de 
competitividade internacional, [a empresa] reduziu à metade o número de itens 
produzidos e os tornou internacionais."

25 (40,3%)

Positiva - abertura 
de oportunidades 
tecnológicas.

"[A abertura] facilitou importação de conhecimento e de matérias primas, 
incrementando a fabricação de novos produtos (medicamentos), os similares." 
"Fui buscar equipamentos mais modernos. importação de novos produtos." 
"Abertura à importação trouxe outra visão de inovação. Abertura para 
importação de maquinário, tecnologia." "Permitiu a vinda de fornecedores 
que desenvolveram negócios no Brasil." "importei equipamentos e tecnologia, 
ganhei competitividade." "Ampliei a gama de produtos ofertados importando 
o que não fabricava aqui e agregando conteúdo nacional." "A importação de 
máquinas modernas viabilizou a conquista do mercado externo." "Passei a im-
portar novas matérias-primas." "Abertura trouxe nova tecnologia na produção 
de insumos (embalagens) reduzindo custo do produto final."

17 (27,4%)

neutra – já eram 
competitivos, já 
mantinham relações 
com o exterior, 
setor tinha proteção 
natural.

"o setor era competitivo e reagiu bem." "o Brasil produzia as matérias primas 
utilizadas na fabricação de explosivos." "não tive problemas, pois setor já era 
um dos campeões na fabricação de transportes rodoviários no mundo." "A 
empresa sempre importou insumos (alumínio) e tem benefício com a inversão 
de impostos." "não tinha e ainda não tem concorrentes no ramo." "empresa 
tem uma ‘proteção natural’ que é o tamanho do produto, encarece o frete na 
importação." "A empresa já tinha muita relação com o exterior, importava 
muito." "embora alguns concorrentes tenham desaparecido, ele [o setor] 
conseguiu sobreviver"

8 (12,9%)

(continua)
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impressões/visões 
gerais acerca da 

abertura
Frases-chave do discurso

número de 
empresas (% do 
total de entrevis-
tas válidas para 

o tema)

neutra - já estavam 
atualizados do 
ponto de vista 
tecnológico.

"já tinha atendimento, serviço e logística; coisa que os concorrentes internacio-
nais não tinham." "tinha tecnologia, mas não podia importar componentes." 
"Foi indiferente, pois a indústria odontológica nacional tem destaque mundial, 
com produtos de qualidade e P&d. já tinha qualidade de padrão internacio-
nal." "já atuava no mercado global." "já tinha perfil inovador, de buscar 
novos mercados."

10 (16,1%)

negativa - prejudi-
cou demais o setor, 
reduziu market 
share das empresas 
nacionais, foi muito 
rápida

"A abertura foi muito rápida. num primeiro momento foi um choque." "Foi 
traumática. exposição à competição foi muito rápida. Precipitada." "o setor foi 
pego de surpresa." "não pode ser 'abrir a porta'." "A abertura culminou com 
a invasão chinesa."

2 (3,2%)

não-informado - 44

Fonte: ipea e elaboração própria a partir dos dados da Paedi.

Naturalmente, os empresários entrevistados foram aqueles que conseguiram se 
adaptar e sobreviveram à abertura econômica, assim não é surpreendente que a maio-
ria dos empresários tenha expressado uma visão positiva acerca da abertura, passados 
quase vinte anos. Mesmo assim, é digno de nota que 13 deles (21% dos que teceram 
comentários a respeito do tema) iniciaram seu discurso afirmando que “a abertura 
comercial foi muito rápida”, “num primeiro momento foi um choque”, “foi um pro-
cesso traumático”, a “exposição à competição foi muito rápida”, “precipitada”, “foi 
pego de surpresa”, ou a “’porta foi aberta’ muito rapidamente”. A despeito disso, a 
abertura econômica acabou se transformando em fator positivo para as suas empresas. 
A maioria destes 13 empresários (7 deles) avalia, de maneira geral, que a abertura foi 
positiva devido a fatores relacionados ao aumento da concorrência.

A tabulação das informações extraídas das entrevistas permite identificar cinco 
grandes blocos de opiniões coincidentes entre o empresariado industrial. O primeiro 
grupo revela fatores ligados à competição como o principal motivo pelo qual a abertu-
ra foi positiva, e este grupo reagiu de forma pro-ativa via investimentos e ampliação da 
capacidade produtiva. O segundo bloco menciona explicitamente as oportunidades 
tecnológicas trazidas pela abertura como principal aspecto positivo da abertura. Os 
dois blocos seguintes avaliam como neutra a abertura, ou porque o setor já era compe-
titivo ou porque já era atualizado do ponto de vista tecnológico, respectivamente. Por 
fim, existe o bloco (bastante reduzido) das empresas que avalia que a abertura trouxe 
apenas pontos negativos. 

Mais detalhadamente, para o primeiro bloco de empresários a concorrência 
internacional induziu investimentos em aperfeiçoamento, melhoria da qualidade e 

(continuação)
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competitividade da firma, investimento em P&D e atualização de produto, investi-
mento em inovação e reformulação do parque industrial, investimento em moderni-
zação e na melhoria da qualidade, melhoria de processos, redução de preço, redução 
de custos, terceirização e até demissão. Esses investimentos em modernização aumen-
taram a produtividade, permitindo reduzir ineficiência; tornaram as empresas mais 
competitivas e viabilizaram condições para conquistar o mercado externo. Este bloco 
é composto por 25 empresários (40,3%) que atuaram proativamente e investiram na 
modernização de suas firmas e conseguiram crescer no processo de abertura comercial.

Pela Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), essas empresas 
estão mais presentes em seis ramos de atividade: Fabricação de equipamentos de ins-
trumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos 
para automação industrial; Fabricação de máquinas e equipamentos; Fabricação de 
produtos têxteis; Fabricação de produtos alimentícios; Fabricação de produtos quími-
cos, destacadamente produtos farmacêuticos, produtos de limpeza e artigos de perfu-
maria; e Metalurgia básica.

É interessante notar como este bloco de empresas se comportou exatamente 
como o previsto pelos modelos que estudam os impactos do comércio internacional 
sobre a estrutura de mercado. A abertura levou a uma redução inicial de margem de 
lucro e da produção, resultando na seleção das firmas mais produtivas ao passo que 
condenava à falência as firmas menos produtivas. Contudo, as firmas mais produtivas, 
com este movimento, conseguiram inclusive no longo prazo ampliar seu market-share 
(Tybout, 2003).

Com respeito ao segundo bloco de 17 empresários (27,4%), depreende-se que 
para suas empresas a abertura foi algo salutar pois facilitou a importação de conhe-
cimento e de matérias primas, incrementando a fabricação de novos produtos, a im-
portação de equipamentos mais modernos, a abertura para importação de maquiná-
rio e tecnologia, a ampliação da gama de produtos ofertados importando o que não 
fabricava internamente e agregando conteúdo nacional, possibilitou importar novas 
matérias-primas, permitiu a vinda de fornecedores que desenvolveram negócios no 
Brasil, a abertura comercial trouxe nova visão sobre inovação. Trata-se, portanto, de 
um bloco de empresários que viu na abertura comercial a possibilidade de importar 
máquinas modernas, tecnologias novas, o que permitiu modernizar a indústria em 
termos de processos e produtos, ganhando competitividade e até conquistando o mer-
cado externo.

Essas empresas estão classificadas em dez CNAEs, porém com destaque em qua-
tro, a saber: Fabricação de produtos alimentícios e bebidas; Fabricação de produtos 
químicos; Fabricação de artigos de borracha e plástico; e Fabricação de máquinas, 
aparelhos e materiais elétricos. 

Para um terceiro conjunto de 18 empresários (26% da amostra) a abertura co-
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mercial foi indiferente. Este conjunto, porém, pode ser subdividido em dois. Um 
bloco composto por 10 industriais que afirmaram, na sua grande maioria, que não ti-
veram problemas com a abertura econômica porque já detinham tecnologia de ponta, 
produziam produtos de qualidade com padrão internacional, já atuavam no mercado 
global, tinham perfil inovador e buscavam novos mercados, investiam em P&D. Um 
entrevistado afirmou que além desses fatores foi beneficiado por barreiras técnicas à 
entrada dos concorrentes. Outro empresário disse que seu diferencial era a rede de 
atendimento que já tinha instalado no País, com prestação de serviço e logística, coisa 
que os concorrentes internacionais não tinham. Foi possível identificar alguma con-
centração (três casos) das empresas deste bloco na fabricação de máquinas, aparelhos 
e materiais elétricos.

O quarto bloco (e o segundo subconjunto de empresas que consideram que a 
abertura foi neutra) é constituído por oito entrevistados que também constataram 
que a abertura comercial foi indiferente, porém, por razões diversas como: não tinha 
e ainda não tem concorrentes no ramo, a empresa tem uma “proteção natural” que é 
o tamanho do produto, encarecendo o frete na importação, a empresa já importava 
muito, a empresa sempre importou insumos e tem benefício com a inversão de im-
postos, ou o Brasil já produzia as matérias-primas utilizadas na fabricação do produto.

Por fim, o quinto bloco é composto pelas empresas que realçaram apenas fatores 
negativos como resultado da abertura. Contudo, este bloco é bastante reduzido, com-
posto por somente duas empresas.

Além desses cinco grandes blocos mencionados acima, uma vez que a Paedi 
não utilizou um questionário fechado é possível extrair alguns outros aspectos das 
entrevistas realizadas. Três industriais traçaram estratégias parecidas para sobreviverem 
ao processo de forte concorrência em seus mercados: um buscou seu nicho de mercado, 
procurando atuar onde as grandes empresas não estavam; outro promoveu ajustes na 
sua grade de produção para competir no mercado externo; e o terceiro ajustou-se às 
condições de competitividade internacional reduzindo à metade o número de itens 
(bens) produzidos e os tornou internacionais.

Um entrevistado comentou que a abertura comercial foi positiva porque au-
mentou seu número de clientes com a vinda de novas montadoras de veículos. Para 
outro, a abertura propiciou a vinda de nova tecnologia na produção de insumos (em-
balagens), reduzindo o custo final de seu produto, o que o tornou mais competitivo. 
Para um terceiro empresário a abertura econômica possibilitou seu acesso a recursos 
financeiros de menor custo tanto para inovação quanto para a própria indústria.

Cabe notar que, a despeito de alguns terem uma visão geral positiva a respeito da 
abertura, oito industriais relatam fatos anedóticos negativos decorrentes da abertura. 
Um entrevistado esclareceu que a abertura destruiu o mercado de semi-condutores no 
Brasil. As indústrias deste ramo entraram em crise e fecharam. Conseguiu sobreviver 
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porque migrou para o setor de equipamentos, utilizando seus componentes eletrôni-
cos como insumo. Atualmente é um grande importador de componentes eletrônicos. 
Outro entrevistado também afirmou que a abertura econômica acabou com os seus 
concorrentes nacionais e que ficou só no mercado. Mas, para ele, pior é a situação 
atual na qual o Real está apreciado e com as multinacionais como concorrentes. Três 
empresários disseram que a entrada de multinacionais reduziu seu market share, isto 
é, a sua participação no mercado, fato que foi agravado pela redução do mercado 
consumidor em função da recessão econômica de 1990/1992. Um sexto empresário, 
do ramo automobilístico nacional, comentou que seus concorrentes não conseguiram 
sobreviver, como Gurgel, JPX, Miura e Puma, embora este não tenha sido seu desti-
no. Um entrevistado afirmou que embora a indústria nacional (de tênis) tenha sido 
eliminada, sua empresa conseguiu sobreviver e expandir seu mercado consumidor. 
Outro industrial comentou que sua empresa atuava em vários segmentos diferentes e 
que a área de automação industrial não conseguiu sobreviver à concorrência externa. 
Essas empresas estão situadas nas seguintes áreas de atividade: duas firmas na fabrica-
ção de máquinas, aparelhos e materiais elétricos; Fabricação de produtos têxteis, com 
uma empresa; Fabricação de produtos químicos; Fabricação de artigos de borracha e 
plástico; Fabricação de máquinas e equipamentos; Fabricação de material eletrônico e 
de aparelhos e equipamentos de comunicações e; Fabricação e montagem de veículos 
automotores, reboques e carrocerias. 

Dois outros empresários comentaram sobre as enormes dificuldades que enfren-
taram à época da abertura econômica e a estratégia traçada para superar essa fase. A 
abertura levou suas empresas a uma forte crise (1992/1993) e à concordata (1995). 
Traçaram uma nova estratégia para recuperarem-se rapidamente: Demitiram em mas-
sa, negociaram com fornecedores e bancos credores, prorrogaram prazos, passaram a 
importar e superaram a crise. 

Por fim, mencionamos dois relatos extraídos das entrevistas que ajudam a 
compreender melhor as situações enfrentadas pelo empresariado com o processo de 
abertura comercial. Um industrial contou que a empresa era de capital estrangeiro 
(francês), praticamente não tinha competidores, com produtos bem posicionados no 
mercado, destacadamente nas regiões sul/sudeste. Com a abertura nove concorrentes 
se instalaram no País. O dono do capital decidiu se retirar do Brasil. A empresa foi 
adquirida por capital nacional e conseguiu se desenvolver diante dos concorrentes. 
Outro empresário comentou que tinha forte receio de numerosa entrada de empresas 
estrangeiras com tecnologia mais moderna para concorrer no mercado em que atua. 
Porém, esse fato acabou não se concretizando porque as empresas estrangeiras estuda-
ram o mercado e perceberam que não seria tão simples se estabelecer no País.
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6. CorresPoNDÊNCIA eNtre vIsões CoM resPeIto à AberturA e AtrIbutos 
DAs fIrMAs

Ao procedermos a uma análise de correspondência entre as reações acima descritas e 
os atributos das firmas, não encontramos nenhum padrão definido quando conside-
ramos todos os atributos de uma vez. A partir disso, resolvemos relacionar as visões 
aos atributos um por vez, de forma que encontramos algum padrão entre as respostas 
e os atributos tamanho e nível de exportação. Curiosamente, o fato de a firma fazer 
ou não P&D de maneira contínua não é uma característica distintiva com respeito às 
visões/reações a respeito da abertura. 

Deste modo, o gráfico 2 mostra a relação entre as visões e o tamanho e o a parti-
cipação das exportações no faturamento. Nota-se, a partir do gráfico 2, que a avaliação 
positiva da abertura devido a fatores tecnológicos está relacionada à maior faixa de 
tamanho (mais de 500 empregados). A este respeito, das 17 empresas que avaliaram a 
abertura como algo positivo devido a este fator, 9 têm mais que 500 empregados (2,4 
acima do esperado pela estatística χ2, que fornece o valor esperado caso a distribuição 
das respostas entre os grupos não seguisse nenhum padrão sistemático com respeito 
aos atributos). Cabe notar que o fato de exportar mais de 25% do faturamento não 
guarda relação tão forte com a resposta, mas aparece associado à resposta no mapa 
perceptual talvez devido a sua forte associação com o tamanho.

Por sua vez, as avaliações positivas da abertura devido a fatores de concorrência 
e a avaliação neutra devido à competitividade prévia estão não apenas associadas entre 
si, mas também estão associadas às faixas intermediárias de engajamento no comércio 
internacional (10-25% do faturamento).

Por fim, a avaliação neutra da abertura devido ao fato de a empresa já estava atu-
alizada do ponto de vista tecnológico se relaciona à menor faixa de tamanho (até 249 
empregados) e também à menor faixa de exportação (menos de 1% do faturamento). 
Sem embargo, das 10 empresas que evidenciaram uma impressão neutra da abertura 
comercial devido a este fator, nada menos que 8 empresas estão na menor faixa de 
tamanho, e 5 exportavam menos de 1% do faturamento (respectivamente, 3,6 e 1,5 
acima do esperado pela estatística χ2).
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Gráfico 2
Análise de Correspondência entre os Atributos das firmas que Compõem a Paedi e suas 
avaliações a respeito da abertura econômica 

Fonte: ipea e elaboração própria a partir dos dados da Paedi, da Pesquisa industrial Anual (PiA), do iBGe e da secretaria de comércio 
exterior (secex/mdic).

7. INterNACIoNALIZAÇÃo DAs fIrMAs INDustrIAIs brAsILeIrAs e 
estrAtéGIAs De CoMPetIÇÃo No MerCADo INterNACIoNAL

7.1. elementos da explicação econômica

Apesar dos recentes avanços, sabe-se que a economia brasileira apresenta, no que res-
peita ao mercado externo, uma baixa relação exportações/PIB, um baixo coeficiente 
médio de exportações na indústria e uma elevada concentração das exportações em 
reduzido número de firmas e de produtos. Contudo, este não é, necessariamente, o 
cenário que vamos identificar na Paedi, pois a metodologia utilizada para selecionar 
as empresas industriais entrevistadas focou as que, de modo geral, pela sua estrutura 
empresarial, já têm experiência com o mercado globalizado.

Esta experiência mostra que a conquista e a manutenção de mercados externos 
tendem a requerer das firmas exportadoras a realização de investimentos nesses merca-
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dos, que acabam servindo para alavancar novas exportações. A teoria e, como veremos 
abaixo, a prática dessas firmas mostram que esses investimentos estão vinculados às 
suas estratégias comerciais para superarem diversos obstáculos resultantes das carac-
terísticas dos mercados, tais como barreiras não-tarifárias, institucionais, culturais ou 
do produto exportado. 

O conceito amplo (lato sensu) de internacionalização da firma está vinculado 
ao ato de exportar e/ou produzir no exterior. Nesse sentido está relacionado a in-
vestimentos em prospecção de mercados, rede de distribuição, armazenamento do 
produto e logística de transporte e, cumprimento de requisitos técnicos e certificações 
ou de demandas específicas do mercado. O conceito restrito (strictu sensu) de inter-
nacionalização está relacionado com o investimento produtivo (fabril) no exterior. 
Neste trabalho estaremos analisando ambas vertentes do conceito, segundo o tipo de 
investimento realizado pelos empresários entrevistados.

Teorias sobre a decisão de internacionalização de firmas existem tanto na área 
da economia quanto na área de administração. Os modelos de administração estão 
relacionados a uma abordagem comportamentalista, segundo a qual existem outros 
fatores determinantes para a internacionalização além do fator econômico. De acordo 
com Iglesias e Motta Veiga (2002), 

“a hipótese-chave destes modelos é que a internacionalização da firma 
é um processo gradual, que implica um envolvimento crescente da 
firma com mercados externos e que pode tomar, primeiro, a forma de 
exportação via agentes, depois passar à exportação via subsidiárias e, 
finalmente, chegar à fabricação local no mercado externo” (Iglesias e 
Motta Veiga, 2002, p. 373).

Esta abordagem sugere um envolvimento gradual da firma com os outros mer-
cados, pois existem incertezas e diferenças culturais e uma distância psicológica entre 
o exportador e o mercado consumidor que, após certo nível de fluxo comercial, só 
podem ser superadas pelo contato direto.

Esta teoria é originária da escola de Uppsala, e tem em Johanson e Wieder-
sheim-Paul (1975) o seu trabalho seminal. Os U-Models (modelos de Uppsala) são 
bastante comuns em estudos de casos. 

No entanto, a principal crítica a esta abordagem é que ela é considerada deter-
minista, no sentido de que o enfoque gradualista não reconhece que uma firma pode 
se manter satisfeita em um estágio específico do processo. Adicionalmente, o que se 
constata é que algumas empresas se internacionalizaram por demanda dos clientes8, 
evidenciando uma postura reativa, e o destino dos investimentos externos pode estar 

8. isto está relacionado à demanda de grandes clientes de setores como bens de capital, por exemplo, que após certo 
volume de compras demandam escritórios de representação comercial e serviços pós-venda.
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mais relacionado à importância do país como mercado importador do que à proxi-
midade cultural.

Por sua vez, a teoria eclética da internacionalização da firma, ligada ao nome de J. 
H. Dunning, baseia a explicação do fenômeno da internacionalização produtiva nas 
características dos mercados e dos ativos da firma, assim como à existência de custos 
de transação e falhas de mercado (custos e assimetria de informação, oportunismo 
dos agentes e especialidades de ativos). A teoria eclética defende que as firmas que se 
internacionalizam por meio de investimento estrangeiro direto o fazem por possuí-
rem vantagens diferenciais que precisam ser protegidas. São basicamente três tipos de 
vantagens diferenciais:

1. Vantagens de localização – são vantagens de localização a abundância de 
recursos naturais (são relevantes nesse caso a magnitude, o custo e a quali-
dade dos recursos) e humanos, know-how tecnológico, infraestrutura, ins-
tituições, tamanho do mercado; estabilidade política e econômica, regime 
cambial e esquema de política econômica.

2. Vantagens de propriedade ou de capacidades específicas – são as vanta-
gens que permitem à firma se posicionar relativamente melhor no mercado 
estrangeiro, quando comparada com os produtores locais ou outros pro-
dutores estrangeiros. As vantagens de propriedade de uma firma podem 
ser de natureza estrutural, derivada da posse de ativos intangíveis (paten-
tes, marcas, capacidades tecnológicas e de gerenciamento, habilidade para 
a diferenciação de produtos), e/ou de natureza transacional, derivada da 
capacidade de hierarquia, decorrente do common governance de atividades 
diversas que resultam da própria característica multinacional da empresa.

3. Vantagens de internalização – estas vantagens se relacionam ao alto custo 
de transação9 associados à transferência de capacidades a um produtor lo-
cal, sendo, portanto, mais interessante para a firma investir na produção 
nesse mercado (conceito de internacionalização strictu sensu).

Dunning (1988) classifica o investimento na internacionalização da firma em 
quatro categorias, de acordo com os objetivos principais (Iglesias e Motta Veiga, 2002):

1. O baseado em recursos (Resource Based): este tipo de investimento está re-
lacionado a alguma vantagem competitiva do país de destino no acesso ao 
capital, aos recursos naturais ou à mão de obra. O objetivo deste tipo de 
investimento é o controle da oferta e dos mercados de insumos. É comum 

9. são custos relacionados a variáveis do ambiente de negócio (incerteza e complexidade) e de comportamento huma-
no (racionalidade limitada e oportunismo). A racionalidade limitada poderia implicar dificuldade de comunicação entre 
as partes em uma transação, particularmente devida a culturas distintas. o oportunismo pode ser decorrente do fato 
de que o controle sobre o contrato pode ser imperfeito. neste sentido, a empresa pode preferir internacionalizar sua 
produção a fim para evitar o oportunismo.
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nos setores de mineração e petróleo e nos setores intensivos em mão de 
obra não qualificada.

2. O baseado no mercado (Market Based): este tipo de investimento está re-
lacionado aos ganhos de escala, no sentido de Krugman (1979), além da 
exploração do mercado doméstico do país hospedeiro e eventualmente dos 
países vizinhos ou países com os quais o país hospedeiro tenha acordos 
comerciais. Visa reduzir custos de transação, logística e produção, além de 
melhorar o controle de qualidade e proteção dos direitos de propriedade. 
Os setores industriais que foram identificados com este tipo de investimen-
to são: informática, produtos farmacêuticos, veículos automotores e fumo.

3. O baseado em eficiência e racionalidade, tanto em produtos como em pro-
cessos (Rationalized specialization): este tipo de investimento guarda seme-
lhanças com o anterior, mas com um acréscimo de ganhos de governança 
comum e ganhos de integração vertical. É comum aos setores de veículos 
automotores, aparelhos elétricos, eletrônica de consumo, têxteis e vestuá-
rio, indústria fotográfica e farmacêutica.

4. O baseado no comércio e distribuição (Trade and Distribution Based): este 
tipo de investimento é o que visa o acesso aos mercados e o feedback dos 
consumidores, além do controle da rede de comercialização. É o tipo mais 
simples de investimento estrangeiro (escritórios de representação).

Uma explicação macroeconômica para a internacionalização de firmas dos pa-
íses em desenvolvimento por meio da constituição de empresas globais foi desenvol-
vida por Dunning, Hoesel e Narula (1997), segundo a qual as reformas estruturais 
tiveram um papel importante para melhorar as vantagens proprietárias e para obrigar 
as firmas locais a ser competitivas globalmente, o que se tornou possível com a liberali-
zação comercial, pois reduziu seus market-shares no mercado doméstico, obrigando-as 
a exportar e a investir no exterior. Contudo, segundo estes autores, em uma etapa ini-
cial de internacionalização, as firmas dos países em desenvolvimento devem reforçar 
suas vantagens proprietárias, associando-se com detentores de tecnologia, investindo 
no mercado doméstico e no exterior e buscando ativos intangíveis.

Mendes de Paula (2003) nota que as vantagens proprietárias das empresas mul-
tinacionais latinoamericanas não estão relacionadas à inovação tecnológica de fron-
teira, e sim às capacidades de gerenciamento e domínio de tecnologias já difundidas. 
Não obstante, existem outras motivações para o investimento estrangeiro direto além 
da referida proteção. Existe a possibilidade de aprendizagem tecnológica no exterior, 
o que pode dar origem a vantagens diferenciais no futuro. Este ponto é muito impor-
tante para os países da América Latina, que em geral preferem se internacionalizar via 
aquisição de firmas estrangeiras.
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Mas é importante notar que o investimento estrangeiro direto não é a única 
forma de internacionalização. Ainda que, tradicionalmente, a preferência na América 
Latina tenha sido por esta forma, é crescente a tendência em direção à formação de 
alianças estratégicas. Essas alianças podem envolver participação acionária (como as 
joint-ventures) ou não (compartilhamento de canais de informação e distribuição). 
Estas alianças podem ser pró-competitivas, quando as empresas se unem a fim de con-
testar a liderança de outras empresas, ou anti-competitivas, quando as empresas visam 
implantar estratégias de cartel ou evitar possível confronto (Mendes de Paula, 2003).

7.2. Grau de internacionalização segundo a Paedi

Em termos gerais, no que tange às estratégias de internacionalização separamos as 
firmas em pro-ativas, reativas e firmas que exportam via outras empresas. Dentre as 
firmas de comportamento pro-ativo - categoria mais numerosa, com 59 empresas, ou 
86,8% do total de empresas sobre as quais obtivemos informações – as firmas foram 
subdivididas em empresas que apenas participam em feiras, exposições e rodadas de 
negócios; aquelas que utilizam distribuidores, representantes e agentes no exterior; 
aquelas que têm seus próprios escritórios de representação; as empresas que têm par-
cerias estratégicas (joint-ventures) com outras empresas; e aquelas que efetivamente 
têm subsidiárias no exterior. Note que as empresas da Paedi podem ter mais de uma 
estratégia de internacionalização, como não nos referimos ao país-alvo, pode ser que 
a firma se encontre num estágio de internacionalização com respeito a um país e 
outro estágio com respeito a outro, ou mesmo ter em um mesmo país-alvo escritório 
de representação e unidade fabril, por exemplo. Visto isso, na tabela 3 há duas colu-
nas de contagem das empresas que seguem as estratégias de internacionalização. Em 
uma delas, não há excludência entre as estratégias, de modo que há dupla contagem 
de empresas nos diversos níveis de internacionalização, enquanto na última coluna 
consideramos apenas o nível mais alto de internacionalização reportado pela empresa.

Como já mencionado, a maioria das firmas da Paedi apresenta comportamento 
pro-ativo com respeito à busca dos clientes no exterior. Pela Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas – CNAE – essas firmas estão concentradas na fabricação de 
máquinas e equipamentos; fabricação de autopeças; fabricação de produtos alimentí-
cios; fabricação de equipamentos de instrumentos médico-hospitalares, instrumentos 
de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial; fabricação de produ-
tos químicos; fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos; e fabricação de 
móveis e indústrias diversas.
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tabela 5
Grau de internacionalização das firmas da Paedi

estratégia Básica subdivisões
número de 

empresas (sem 
excludência)

número de 
empresas (com 

excludência)

Pró-ativa: empresa busca 
clientes no exterior (inclui 
empresas que buscam e são 
procuradas pelos clientes).

Possuem unidades produtivas no exterior 21 (30,9%) 21 (30,9%)

Joint-ventures com empresas estratégicas no 
país-alvo

12 (17,6%) 10 (14,7%)

escritórios de representação 10 (14,7%) 5 (7,4%)

distribuidores, revendedores, representantes e 
agentes comerciais

31 (45,6%) 13 (19,1%)

Participação em feiras/ exposições internacionais e 
rodadas de negócios

28 (41,2%) 10 (14,7%)

reativa: empresa é buscada 
pelos clientes

- 4 (5,9%) 4 (5,9%)

exportação indireta: venda 
para empresa brasileira, 
que, por sua vez, exporta o 
produto.

- 5 (7,4%) 5 (7,4%)

não-informado - 38 38

Fonte: ipea e elaboração própria a partir dos dados da Paedi.

Quanto ao processo de internacionalização de firmas brasileiras, foi possível 
identificar empresas nos vários níveis do processo de internacionalização. Em uma 
fase inicial do processo de conquista do mercado externo, 28 empresários (41,2% das 
entrevistas válidas para o tema, sem excludência) identificaram na participação em 
feiras ou exposições internacionais o mecanismo pelo qual busca clientes no exterior. 
Como estratégia comercial, nove industriais (13,2%) afirmaram fazer exportações es-
porádicas, ser reativos ou exportar indiretamente. Estes empresários afirmam que não 
há forte empenho da empresa em exportar, que exportação nunca foi um negócio 
forte, que não têm foco na exportação e que preferem o mercado interno.

Em uma fase mais avançada do processo de internacionalização, trinta e uma 
firmas entrevistadas (45,6%) afirmaram que exportam por meio de agentes, reven-
dedores, representantes e distribuidores (suporte técnico; estrutura de vendas). Esta 
forma de investimento no exterior como mecanismo para alavancar exportações, ape-
sar de apresentar registros em quatorze setores de atividade industrial, está fortemente 
concentrada no setor fabricação de máquinas e equipamentos, com 29% dos registros 
dentro desta categoria, e, também, fabricação de produtos químicos; e fabricação de 
máquinas, aparelhos e materiais elétricos. Note-se que a concentração setorial das 
empresas que utilizam estes serviços no exterior não ocorre sem razão; estes setores 
demandam estratégia de venda diferenciada (abordagem especializada aos clientes, 
assistência pós-venda e, em alguns casos, customização de produtos às necessidades 
do cliente).
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A abertura de escritórios de representação comercial e empresas comerciais no 
exterior é a forma de internacionalização de 10 firmas nacionais entrevistadas (14,7%). 
Não foi possível identificar uma tendência de concentração dessas firmas em setores 
de atividade industrial: estão espalhadas por nove setores diferentes, porém 2 delas 
estão na fabricação de artigos de borracha e plástico. A título de exemplo deste tipo de 
estratégia, recentemente, a imprensa noticiou a expansão da Alpargatas, com operação 
comercial direta nos Estados Unidos e no Chile: “As primeiras investidas acontecem 
simultaneamente no mercado chileno, com a marca esportiva Mizuno, e nos Estados 
Unidos, com a marca Havaianas. Nestes dois países a empresa terá operação própria 
de vendas e comunicação” (Valor Econômico, B5, 29/03/2007).  

Em estágio mais avançado do processo de internacionalização da firma, com 
comprometimento crescente de recursos investidos no exterior encontram-se doze 
empresas industriais (17,6%), que afirmaram estabelecerem parcerias estratégicas 
com empresas estrangeiras sediadas nos países alvo, por meio da constituição de joint-
ventures, alianças estratégicas, fusão e/ou incorporação com empresas internacionais, 
destacadamente as norteamericanas, com o intuito de ter acesso ao mercado 
globalizado. Apesar de essas empresas estarem dispersas por nove setores de atividade 
industrial foi possível identificar alguma concentração nos setores de fabricação de 
máquinas e equipamentos e fabricação de autopeças.

Para o caso brasileiro, 21 firmas (30,9%) afirmaram encontrarem-se na últi-
ma etapa do processo de internacionalização, que é o investimento na produção de 
bens no exterior. Essas empresas estão diluídas em doze setores de atividade industrial, 
porém bastante concentradas (28,6%, dentro desta categoria de firmas) no setor de 
máquinas e equipamentos; com representatividade também na fabricação de produ-
tos químicos (14,3%); fabricação de produtos alimentícios (10%) e; fabricação de 
autopeças (10%).

O fato de ter havido um percentual significativo de empresas que têm como es-
tratégia a internacionalização da produção merece alguma reflexão adicional. Recen-
temente, a imprensa escrita tem dado destaque a este tipo de estratégia de empresas 
brasileiras. Números do Banco Central mostram que, de janeiro a março de 2007, 
as empresas brasileiras investiram US$ 5,2 bilhões no exterior, 57,5% a mais que no 
mesmo período do ano anterior. Segundo esses dados, realizaram investimento de 
internacionalização da produção a Artcola (adesivos industriais), CBC (material de 
defesa), Dânica (câmaras frigoríficas), Lupatech (equipamentos e ferramentas para o 
setor de petróleo e gás), Perdigão (alimentos), Tigre (tubos e conexões de PVC), Vo-
torantim (cimento, energia e mineração), Via Uno (calçados) e West Coast (calçados) 
(Valor Econômico, A3, 29/05/2007). A Forjas Taurus planeja uma fábrica de pistolas 
e outra de capacetes para motocicletas na Europa, além de ampliar as operações da 
subsidiária nos Estados Unidos. “Temos que internacionalizar cada vez mais”, disse 
o diretor-presidente da companhia (Valor Econômico, B8, 29/03/2007). A Gerdau 
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anunciou no dia 28/03 a compra da mexicana Siderúrgica Tiltitlán, produtora de ver-
galhões e perfis. O negócio marca a entrada do grupo gaúcho no mercado mexicano 
(Valor Econômico, B9, 29/03/2007). A empresa brasileira Sabó, do setor de autope-
ças, se prepara para inaugurar uma fábrica nos Estados Unidos, vai dobrar o tamanho 
da unidade da Argentina e ainda pretende elevar em 33% a capaciadade de produção 
da linha da Áustria (Valor Econômico, B11, 11/04/2007). Também são citadas as 
empresas Marcopolo, Embraco e Embraer (Valor Econômico, A3, 19/04/2007). A 
empresa brasileira Metal Frio Solutions, fabricante de frízeres e refrigeradores, adqui-
riu, no México, a Refrigeración Nieto, cujo objetivo principal é atender o mercado 
local (Valor Econômico, B7, 02/05/2007).

Por fim, cabe mencionar duas outras formas de internacionalização de firmas 
extraídas das entrevistas: uma empresa utiliza parcerias (associações) com outras em-
presas nacionais visando às exportações; uma segunda indústria do segmento de açú-
car e álcool exporta via trading companies para reduzir riscos, por isso não se relaciona 
com seus clientes externos.

7.3. Correspondência entre internacionalização e atributos das firmas

A análise de correspondência entre estratégias de internacionalização e atributos das 
firmas industriais entrevistadas pela Paedi relacionou os graus de internacionalização 
– em sua versão com excludência entre as categorias – com o tamanho das empresas 
e com a decisão de fazer ou não P&D. Para amostra da Paedi não foram encontrados 
padrões de relação entre internacionalização, percentagem das exportações no fatura-
mento e os quartis de crescimento.

O gráfico 3a traz a relação estilizada pela literatura concernente ao tema, qual 
seja, a decisão de abrir uma planta produtiva no exterior (“internacionaliza”, no gráfi-
co) se relaciona com a maior faixa de tamanho (mais de 500 empregados), enquanto 
a faixa intermediária de tamanho está associada ao uso de uma rede de distribuidores 
e participação em feiras. Das 21 empresas entrevistadas que possuíam plantas no ex-
terior, quase metade (10) possuía mais de 500 empregados (1,87 acima do esperado 
pela estatística χ2). A relação entre tamanho e a abertura de plantas produtivas no 
exterior encontra explicação em diversos fatores: (i) firmas grandes tendem a ter um 
volume de comércio com o exterior, o que viabiliza o projeto de redução de custos 
fixos de exportação por meio da implantação da planta produtiva; (ii) estas firmas 
tendem a ter vantagens proprietárias que justifiquem a decisão de internacionalizar a 
produção; (iii) as firmas grandes estão mais aptas a arcar com os custos da decisão de 
abrir uma planta no exterior. 

Quando analisada em separado (gráfico 3b), a relação entre internacionaliza-
ção pro-ativa – em especial, a abertura de plantas no exterior - e a manutenção de 
atividades contínuas de P&D é clara. A partir de metodologias diferentes, trabalhos 
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anteriores (por exemplo, Prochnik, Esteves e Freitas, 2006 e Arbix, Salerno e De Ne-
gri, 2005) mostraram que as firmas que internacionalizam sua produção tendem a 
ser mais agressivas em termos de inovação. Sem embargo, estudos econométricos 
realizados por estes autores têm mostrado que não apenas as variáveis de inovação 
de produto ou processo novo para o mercado guardaram forte relação com a inter-
nacionalização strictu sensu das firmas brasileiras, como o investimento em recursos 
humanos para a inovação - especialmente o emprego de pessoal altamente qualificado 
em atividades específicas de P&D - foi, individualmente, a variável de maior impacto 
relativo nos modelos econométricos.

Contudo, quando considerados conjuntamente os atributos tamanho, P&D e 
graus de internacionalização (gráfico 3c), a análise de correspondência não evidencia 
associação tão clara entre internacionalização e P&D. Uma possível explicação é que, 
como tanto P&D e internacionalização estão associados fortemente ao tamanho, a 
relação entre internacionalização e tamanho “absorve” parte da relação que esta tem 
com o P&D. 

Gráfico 3a
Análise de Correspondência entre o tamanho das firmas que Compõem a Paedi e Graus 
de Internacionalização

Fonte: ipea e elaboração própria a partir dos dados da Paedi, da Pesquisa industrial Anual (PiA), do iBGe e da secretaria de comércio 
exterior (secex/mdic).
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Gráfico 3b
Análise de Correspondência entre a Decisão de fazer ou não P&D e Graus de Internacio-
nalização

Fonte: ipea e elaboração própria a partir dos dados da Paedi, da Pesquisa industrial Anual (PiA), do iBGe e da secretaria de comércio 
exterior (secex/mdic).

Gráfico 3c
Análise de Correspondência entre tamanho, Decisão de fazer ou não P&D e Graus de 
Internacionalização

Fonte: ipea e elaboração própria a partir dos dados da Paedi, da Pesquisa industrial Anual (PiA), do iBGe e da secretaria de comércio 
exterior (secex/mdic).
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7.4. estratégias competitivas de inserção externa do produto na Paedi

A Paedi permitiu mapear quais as estratégias de competição e de posicionamento do 
produto no mercado internacional. Dentre aproximadamente 20 estratégias mencio-
nadas livremente pelos empresários, foi possível criar cinco grandes grupos, conforme 
a tabela 6 a seguir.

tabela 6
estratégias competitivas das empresas da Paedi

estratégias competitivas Frases-chave do discurso
número de empresas (% do 
total de entrevistas válidas 

para o tema)

Busca diferenciar produ-
tos no mercado interna-
cional, agregar valor ao 
que é exportado.

"Produtos que são desenvolvidos exclusivamente para mecado 
externo." "diferenciação de produto." "Agregar valor ao produ-
to que é exportado." "Adequar produto às exigências externas." 
"mercado externo é mais exigente".

18 (33,3%)

exportações baseadas 
em escala, empresa 
exporta a capacidade 
excedente.

"exporto com margem muito pequena visando reduzir ociosi-
dade." "segurança operacional. mercado interno não absorve 
toda produção." “escala. exporto toda capacidade excedente". 
"reduzir custos internos."

15 (27,8%)

conquista de mercado 
por preço, sem, contudo, 
abrir mão da qualidade.

"conquista mercado pelo preço competitivo, marca bem aceita." 
"Produto tem que ser bom." "Ganhar a confiança do cliente".

9 (16,7%)

exportações esporádicas

"exportações esporádicas. não há forte empenho." "não con-
sidero a empresa exportadora." "mercado externo incipiente. 
nunca foi um negócio forte." "não tenho foco na exportação. 
Prefiro mercado interno".

6 (11,1%)

outras estratégias

"custo de produção no Brasil é mais barato." "exportação como 
antena mercadológica. Prospecção de tendências." "tenho 
unidades subcontratadas de montagem do produto no exterior." 
"Programa focado em redução de custos (eliminar desperdí-
cios)." "sou competitivo porque custo do frete é menor e não 
necessito de estoques intermediários".

6 (11,1%)

não-informado - 45

Fonte: ipea e elaboração própria a partir dos dados da Paedi.

Assim, 18 empresários (ou 33,3% do total de empresas para as quais se 
obteve informações sobre o tema) adotam como estratégia comercial a inovação 
e o desenvolvimento de produtos segundo as características do mercado impor-
tador. Vale salientar que estas empresas são o público cujas opiniões a Paedi bus-
cou retratar e por isso, não surpreendentemente, a estratégia de diferenciação de 
produtos, a adequação de produtos às exigências externas e agregação de valor 
aos produtos exportados é a mais comum entre as empresas entrevistadas. Estas 
firmas estão mais concentradas nos seguintes setores de atividade industrial: fabri-
cação de máquinas e equipamentos; fabricação de produtos químicos; fabricação 
de produtos alimentícios; fabricação de produtos minerais não-metálicos; e fabri-
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cação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos.

Outras 15 empresas (27,8%) entrevistadas buscam exportar com margem 
de lucro muito pequena visando reduzir ociosidade operacional, uma vez que o 
mercado interno não absorve toda a produção. As exportações com baixo retorno 
são mantidas por questão de escala, visando otimização da estrutura produtiva 
com a exportação da capacidade excedente. Por vezes, as exportações com lucra-
tividade reduzida também visam a manutenção do mercado conquistado. Estas 
empresas atuam principalmente na fabricação de autopeças; fabricação de artigos 
de borracha e plástico; fabricação de produtos químicos; fabricação de máquinas 
e equipamentos e; fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, natu-
ralmente, setores baseados em escala.

Com 9 observações registradas (16,8%), aparece a estratégia comercial, bas-
tante característica de empresas de países em desenvolvimento, que é a busca do 
mercado externo pelo preço competitivo. Mesmo concorrendo por preço, esses 
empresários ressaltaram a importância da marca ter boa aceitação, o produto ter 
qualidade, para ganhar a confiança do cliente. Foi possível identificar alguma 
concentração dessas empresas na fabricação de produtos químicos; fabricação e 
montagem de veículos; fabricação de máquinas e equipamentos e; fabricação de 
produtos alimentícios e bebidas. 

Alguns industriais (6, ou 11,1%) adotam como estratégia o que eles deno-
minaram de  exportação indireta: vendem o produto para empresa brasileira que, 
por sua vez, exporta o produto. Ou, alternativamente, o produto é insumo do 
bem que é exportado. São empresas que atuam na fabricação de produtos quími-
cos (2); metalurgia básica; máquinas e equipamentos; aparelhos e instrumentos 
para uso médico-odonto-hospitalares e; peças e acessórios para veículos. 

As demais estratégias comerciais identificadas são adotadas de modo mais 
individualizado, por uma ou duas empresas. Algumas políticas adotadas estão 
relacionadas às fases iniciais do processo de internacionalização. Assim, uma firma 
disse estar na fase de mapear mercado, adequar e certificar produtos, para buscar 
o mercado externo. Outra empresa exporta produto de baixo valor agregado que 
é beneficiado no exterior, tornando-se mais elaborado. Duas indústrias têm pro-
gramas focados na redução de custos operacionais, visando eliminar desperdícios, 
para se tornarem mais competitivas no mercado internacional.

Outras empresas têm como estratégia maximizar vantagens que o Brasil 
apresenta: uma conquistou o mercado externo porque o custo de produção no 
Brasil é mais barato, os processos produtivos são mais simples, a estrutura de 
gestão também é mais simples e a mão de obra mais barata. Outra firma tornou-
se competitiva porque o custo do frete é menor  e não necessita de estoques 
intermediários. 
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De maneira esparsa e não necessariamente relacionadas ao posicionamento 
produto em si no mercado internacional, cinco outras estratégias comerciais fo-
ram mencionadas como adaptação a situação da valorização cambial. Duas em-
presas afirmaram que na atual conjuntura mais do que abrir novos mercados, a 
estratégia é de consolidação dos mercados já estabelecidos, isto é, não querem 
ampliar mercados enquanto o câmbio não for mais favorável. Uma terceira firma, 
por conta do câmbio, deixou de produzir internamente e passou a importar. Ou-
tra empresa seleciona o mercado, seleciona o cliente e ajusta o mix de produtos, 
de acordo com a situação mais ou menos favorável da taxa de câmbio. Nesta 
mesma linha, uma última estratégia está relacionada ao fato de que, para esta 
empresa, a mudança do câmbio muda o perfil dos clientes e dos produtos. Assim, 
quando a taxa de câmbio é favorável exportar produtos mais elaborados, de maior 
valor agregado, para o cliente mais “selecionado”. Caso contrário, busca exportar 
produtos menos elaborados, visando o “popular”. 

No que tange ao relacionamento com os clientes, três outras estratégias fo-
ram mencionadas: (i) diversificação dos clientes externos para não depender de 
um único mercado (norteamericano); (ii) a escolha de um “cliente estratégico”, 
em um mercado novo, realizando negócios com margens de lucro reduzidas, vi-
sando atrair outros clientes, quando então recupera suas margens, e; (iii) fabri-
cação de produtos adequados a “países pobres”. Vale notar que a menção a estas 
estratégias ilustra o recente fenômeno de inovações na pauta exportadora mencio-
nado na seção 2 deste artigo, principalmente as relacionadas às exportações para 
parceiros comerciais não tradicionais.

Falta ainda fazer referência às três últimas estratégias comerciais – relacio-
nadas ao posicionamento da empresa no mercado e não a seus produtos - expli-
citadas pelos entrevistados. Uma firma adota como estratégia manter unidades 
subcontratadas de montagem do produto no exterior. Outra empresa tem sua 
política focada no conteúdo tecnológico do produto, onde o negócio é “exportar 
tecnologia”. Para essa firma exportar trouxe inovação tecnológica, qualificação e 
capacitação profissional. Duas empresas afirmaram que adotam a estratégia de ex-
portar com design próprio e marca de terceiros (estrangeira). Uma delas chamou 
esta estratégia de “B2B”: produto vendido lá fora com a marca do próprio cliente.

Por fim, a fim de ilustrar a relevância do mercado externo para suas indús-
trias, 16 industriais afirmaram que a exportação é o caminho; é indispensável à 
sobrevivência; é fundamental para a empresa; exportação é a estratégia; a chance 
de crescer está no mercado internacional. Nesta mesma linha de raciocínio três 
outros empresários disseram que o investimento no mercado externo não pode 
ser temporário, é algo de longo prazo. Um empresário do ramo de automação 
industrial afirmou que “exportação não deve ser objetivo. Ela é consequência de 
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uma empresa forte que, automaticamente, busca novos mercados”. Cabe mencio-
nar ainda a forma como um industrial vê o mercado externo: para ele exportação 
serve de antena mercadológica, serve para prospecção de tendências.

Cinco empresários afirmaram explicitamente que suas empresas têm cultura 
exportadora. “A empresa exporta desde a sua fundação: é uma política que já 
virou cultura”. “Há mais de trinta anos tem estratégia progressiva de estar cada 
vez mais presente no mercado mundial”. “A empresa exporta desde a Segunda 
Guerra Mundial.” São empresas que estão no mercado mundial décadas antes do 
processo de abertura comercial dos anos 1990. 

7.5. Correspondência entre estratégia de posicionamento do produto no 
mercado internacional e atributos das firmas

De acordo com a análise de correspondência realizada, as estratégias de posicio-
namento do produto no mercado internacional parecem guardar relação com os 
atributos tamanho e nível de exportação. Não foram encontrados padrões siste-
máticos entre as estratégias competitivas e atividades contínuas de P&D, e tam-
pouco a partir da Paedi pode-se depreender alguma estratégia competitiva mais 
promissora em termos de crescimento do faturamento. 

Neste sentido, encontramos três padrões de associação entre variáveis, ex-
postos no gráfico 4a. O primeiro (à esquerda e abaixo) relaciona a competição por 
escala (e exportação do excedente) com a categoria “não-informada” de estratégia 
competitiva, com a menor faixa de tamanho (entre 0 e 249 empregados) e com 
exportações que representam menos de 1% do faturamento. O segundo padrão 
é constituído a partir das características tamanho acima de 500 empregados, di-
ferenciação de produtos, competição por preço e 10-25% ou mais de 25% do 
faturamento derivado exportação. Contudo, análises em separado (gráfico 4b) 
mostram que a faixa de engajamento no comércio internacional 10-25% do fatu-
ramento de exportações se relaciona tanto à diferenciação de produtos quanto à 
competição de escala, enquanto o fato de exportar mais de 25% do faturamento 
se relaciona mais intensamente com a competição por preço. Por fim, o terceiro 
padrão de associação relaciona outras estratégias de competição, a faixa interme-
diária de tamanho (250-499 empregados) e 1-10% do faturamento derivado das 
exportações.
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Gráfico 4a
 Análise de Correspondência entre o tamanho e engajamento no Comércio Internacional 
das firmas que Compõem a Paedi e estratégias competitivas

Fonte: ipea e elaboração própria a partir dos dados da Paedi, da Pesquisa industrial Anual (PiA), do iBGe e da secretaria de comércio 
exterior (secex/mdic).

7.6. Correspondência entre estratégia de posicionamento do produto no mer-
cado internacional e grau de internacionalização

Existe relação entre o grau de internacionalização das empresas entrevistadas pela Pa-
edi e a estratégia de posicionamento do produto no mercado internacional? Qual o 
grau de internacionalização das firmas que diferenciam produtos? E das firmas que 
competem por preço? 

Arbix, Salerno e De Negri (2005) evidenciaram, a partir de análise econométri-
ca, que as empresas que se internacionalizam com foco em inovação (empresas que 
utilizam subsidiárias no exterior como importante fonte para a inovação) aumentam 
a chance de exportar produtos com preços diferenciados em relação aos concorrentes 
nacionais. Neste sentido, deve existir alguma associação entre manutenção de plantas 
produtivas no exterior e competição por diferenciação de produtos, principalmente 
se levarmos em consideração que a amostra da Paedi é enviesada para as firmas mais 
inovadoras. Por outro lado, a teoria eclética de Dunning para motivação do IED 
(baseado em recursos, no mercado, em eficiência e racionalidade e no comércio e 
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distribuição) traz a possibilidade de outras estratégias competitivas para as firmas que 
se internacionalizam do ponto de vista produtivo.

O gráfico 5 a seguir mostra que a manutenção de plantas produtivas no exterior 
se relaciona tanto à competição por diferenciação de produtos quanto à competição 
por preços, embora se relacione mais intensamente com a primeira.  Com efeito, 
dentre as 18 firmas que afirmaram competir por diferenciação de produto, 5 possuem 
plantas no exterior (1,4 acima do esperado pela estatística χ2). Das 21 empresas que 
afirmaram ter plantas produtivas no exterior, as 5 que competem por diferenciação 
de produto consistem a categoria de estratégia mais numerosa após a não informada 
(que conta com 9 observações). Dentre 9 empresas que afirmaram competir por pre-
ço, 3 mantém plantas produtivas no exterior e 2 preferem a participação em feiras e 
como estratégia de inserção no mercado internacional. As empresas que afirmam ter 
suas exportações baseadas em escala preferem o uso de distribuidores nos mercados 
de destino (de 15 empresas, 5 afirmaram o uso de distribuidores, enquanto 8 não 
informaram sua estratégia).

Gráfico 5 
Análise de Correspondência entre Internacionalização e estratégias competitivas das 
firmas que compõem a Paedi

Fonte: ipea e elaboração própria a partir dos dados da Paedi, da Pesquisa industrial Anual (PiA), do iBGe e da secretaria de comércio 
exterior (secex/mdic).
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8. obstÁCuLos às eXPortAÇões

Nesta parte do trabalho serão analisados os comentários realizados por 86 empresários 
industriais sobre quais são os obstáculos, ou, vistos sob outra óptica, quais são os 
desafios enfrentados na busca do mercado externo. Como veremos, segundo os 
empresários, existem basicamente quatro tipos de obstáculos: aqueles intrínsecos à 
atividade exportadora (custo de exportação, na forma de estabelecer contatos, manter 
show-room e falta de financiamento à exportação adequado); os relacionados ao 
contexto econômico brasileiro (logística, câmbio, tributos e taxa de juros em geral); 
as barreiras impostas por outros países (barreiras tarifárias e principalmente não-
tarifárias) e desafios tecnológicos. Lembramos novamente que uma mesma empresa 
pode identificar mais de um obstáculo ou desafio ao processo de conquista do mercado 
externo, de forma que os grupos abaixo não são excludentes.

tabela 7
obstáculos às exportações percebidos pelas empresas da Paedi

obstáculos percebidos Frases-chave do discurso
número de empresas (% 
do total de entrevistas 
válidas para o tema)

exportações limitadas por cus-
tos não-competitivos - custos 
logísticos, greves.

- 43 (50%)

exportações limitadas pela 
conjuntura de taxa de câmbio, 
que reduz competitividade.

- 38 (44,2%)

Barreiras não-tarifárias à 
entrada do produto: barreiras 
culturais, regulação, meio-
-ambiente etc.

"Barreira cultural (religião; língua; paladar); Barreira técnica 
(custo e tempo para certificações)" "confiança do cliente, 
normas ambientais." "A marca "made in Brazil" não é 
reconhecida como de qualidade."

33 (38,4%)

Barreira tecnológica.

"investir em P&d." "Atualização de produto." "Adequar o 
produto." "excelência no padrão de qualidade." "exportar 
exige qualidade do produto." "Produto tem outra (alta) 
tecnologia." "Produto tem que ter alto valor agregado."

16 (18,6%)

custo da atividade exportadora.

"custo do investimento voltado à exportação é muito 
elevado." "Processo demorado. (estrutura de suporte, peças 
de reposição, assistência técnica)." "investimento de risco." 
"distribuição e marketing." "manutenção de showroom."

14 (16,3%)

exportações limitadas por cus-
tos não-competitivos - custos 
tributários e juros, que recaem 
sobre o preço final.

- 11 (12,8%)

Brasil não tem cultura 
exportadora.

- 7 (8,1%)

Barreira Alfandegária. "País importador taxa mais o produto brasileiro" 4 (4,7%)

Falta de linhas de financiamen-
to adequadas.

"Proex é novo e burocrático." "Para concorrente externo é 
mais fácil."

4 (4,7%)

(continua)
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obstáculos percebidos Frases-chave do discurso
número de empresas (% 
do total de entrevistas 
válidas para o tema)

outros obstáculos

"dificuldade do cliente externo mudar de fornecedor/
distribuidor."  "[A empresa] exporta commodity que teve 
preço internacional reduzido." "encontrar um agente no 
exterior de confiança, que realmente represente a empresa." 
"custo elevado da matéria-prima reduz competitividade." 
"o grande obstáculo é a concorrência chinesa/asiática."  
"exportações limitadas a um número reduzido de clientes. 
[A empresa] tem que diversificar e procurar novos nichos."

8 (9,3%)

não-informado - 20

Fonte: ipea e elaboração própria a partir dos dados da Paedi.

Um conjunto de 14 empresários (16,3% das empresas que comentaram o tema) 
identificou o elevado custo intrínseco à atividade de exportar como um obstáculo às 
exportações. Explicitaram que são recursos que precisam ser aplicados na estrutura 
de suporte, peças de reposição, assistência técnica, equipe de apoio, na distribuição, 
no marketing, na manutenção de showroom etc. Afirmaram que muitas vezes trata-se 
de investimento de elevado risco. Essas empresas estão fortemente concentradas na 
fabricação de produtos químicos (43%); na fabricação de máquinas e equipamentos 
(29%); e na fabricação de equipamentos de informática (21,5%). Outros 4 empre-
sários citaram especificamente a deficiência da estrutura brasileira de financiamento 
às exportações como um obstáculo a ser superado, ressaltando que os concorrentes 
externos têm uma vantagem a este respeito. 

Interessantemente, um grupo de sete industriais (8,1%) disse que tem grande 
dificuldade de inserção no mercado externo porque Brasil não tem “cultura exporta-
dora”. Contudo, a partir das entrevistas da Paedi, é difícil inferir se esta falta de cultura 
exportadora diz respeito ao governo - que não teria um desenho adequado de políticas 
de promoção às exportações -, aos próprios empresários ou ainda se esta crítica guarda 
alguma relação com a deficiência da “marca Brasil” no exterior. Essas empresas estão 
situadas principalmente na fabricação de máquinas e equipamentos e na fabricação de 
máquinas, aparelhos e materiais elétricos.

A este respeito, no final dos anos 1980 ganhou corpo uma literatura que expli-
cava a histerese dos fluxos de comércio - a defasagem de resposta por parte dos fluxos 
de comércio a mudanças no ambiente macroeconômico, como mudanças no câmbio, 
por exemplo - como decorrência dos custos fixos de entrada/saída da atividade de ex-
portação. Quanto maiores estes custos, maior a histerese. Tais custos, apontados por 
14 firmas entrevistadas, afetam as decisões das firmas de dois modos: (i) as firmas só 
entrarão no mercado internacional se perceberem que a mudança no lucro esperado 
de exportação é permanente, ou pelo menos suficiente para cobrir os custos fixos 
iniciais; (ii) em caso de prejuízos no mercado externo pode ser vantajoso adiar sua 

(continuação)
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decisão de saída a fim de não incorrer nos custos de reentrada (ou mesmo de saída, se 
eles existirem).10

Do lado dos obstáculos relacionados aos mercados de destino, trinta e três in-
dustriais (38,4%) mencionaram a imposição de barreiras à entrada de seus produtos 
como obstáculos a serem vencidos na busca do mercado externo. Foram feitas afirma-
ções sobre a existência de “barreiras culturais”, entre as quais a religião, a língua e o pa-
ladar são dificultadores de entrada no mercado. Foram citadas também as chamadas 
“barreiras técnicas”, como o custo e o tempo necessários à aquisição de certificações 
para entrar em terceiros mercados. Alguns empresários fizeram menção à dificuldade 
de conquistar a confiança dos clientes externos e as normas ambientais como obstá-
culos à entrada naqueles mercados. Para outro grupo de empresários, a dificuldade 
reside no fato de que a marca “made in Brazil” não é reconhecida como de qualidade. 
Essas empresas estão fortemente concentradas na atividade de fabricação de máquinas 
e equipamentos (27%); e também nos setores de fabricação de máquinas, aparelhos 
e materiais elétricos (15%); fabricação de produtos alimentícios (12%); fabricação 
de equipamentos de informática (10%); fabricação de veículos e autopeças (10%); 
e fabricação de equipamentos médico-hospitalares e equipamentos para automação 
industrial (10%).

Neste subgrupo, 16 empresários apontaram barreiras não-tarifárias governa-
mentais como obstáculo às exportações. Nesse sentido foram citados o estabelecimen-
to de cotas implícitas, mudança de regras nos países importadores, criação de novas 
normas, alteração da legislação e dificuldade para conseguir as homologações. Alguns 
industriais reclamaram de “barreira burocrática” e dificuldades quanto à propriedade 
intelectual da marca: quando vão exportar, descobrem que alguma empresa já regis-
trou a marca no exterior. As empresas que apontaram tais barreiras estão dispersas por 
dez diferentes atividades industriais, porém, com alguma concentração nos setores de 
fabricação de produtos químicos (25%); fabricação de máquinas, aparelhos e mate-
riais elétricos (19%); fabricação de máquinas e equipamentos (12%); e fabricação de 
equipamentos de informática. Deve-se mencionar adicionalmente que outras quatro 
firmas comentaram sobre a existência de “barreira tributária”, onde o país importador 
sobretaxa o produto brasileiro. Cabe registrar que um industrial, mais resignado, afir-
mou que “o mundo inteiro aplica barreiras maiores ou menores, mas para exportar 
tem-se que conviver com isso”.

Com relação à situação macroeconômica do País, 38 industriais (44,2%) recla-
maram que as exportações estão limitadas pela conjuntura da taxa de câmbio, que 
reduz a competitividade de firmas e produtos brasileiros no comércio mundial. Neste 
sentido, cinco empresários afirmaram que não estão procurando novos clientes no 
exterior por conta do câmbio e dos custos logísticos, isto é, interromperam o movi-

10. A respeito dos impactos da histerese e outros microdeterminantes do comércio internacional, veja Araújo (2005).
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mento de busca de exportações. Ainda com relação à situação da política econômica, 
onze empresários (12,8%) comentaram que a carga tributária interna e os juros são 
muito elevados, forçando a alta do preço final do produto.

Contudo, o fator de contexto econômico brasileiro que lidera, com 43 citações 
(50%), os obstáculos às exportações apontados pelos empresários da Paedi foi a de-
ficiência de infraestrutura de exportação o elevado número de greves no Brasil, que 
atrapalha o cumprimento dos contratos de exportação dentro do prazo estipulado. 
Foram citadas nominalmente as paralisações da Receita Federal, das equipes da Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e dos trabalhadores portuários.

No tocante aos fatores internos à firma, um grupo de 16 empresários (18,6%) 
identifica no processo de inovação, no investimento em P&D, na agregação de valor, 
na qualidade e na tecnologia os desafios à conquista do mercado externo. Elas enfati-
zaram a relevância do investimento em P&D, da diferenciação, atualização e adequa-
ção de produtos e da excelência no padrão de qualidade como elementos promotores 
das exportações. Comentaram que “exportar exige qualidade do produto”, “produto 
tem que ter alto valor agregado” e que “produto exportado tem alta tecnologia”. Estas 
firmas estão situadas em nove diferentes atividades industriais, com alguma concen-
tração identificada na fabricação de máquinas e equipamentos (20%); na fabricação 
de produtos alimentícios (13,3%); na fabricação de produtos químicos (13,3%); na 
fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (13,3%); e na fabricação de 
outros equipamentos de transporte (aeronaves e bicicletas), com 13,3%. 

Por fim, de maneira esparsa alguns outros obstáculos foram identificados por 
poucos empresários. Assim, dois industriais comentaram sobre a dificuldade do clien-
te externo em mudar de fornecedor e/ou distribuidor. Um empresário afirmou que 
seu grande desafio “é encontrar um agente no exterior de confiança, que realmente 
represente a empresa”. Outro capitão de indústria disse que seu problema está rela-
cionado ao custo elevado da matéria-prima, o que lhe tira competitividade. É digno 
de nota que somente três industriais citaram a concorrência chinesa/asiática como o 
maior obstáculo à conquista do mercado externo.

8.1. Correspondência entre obstáculos às exportações percebidos e atributos 
das empresas entrevistadas pela Paedi

Ainda que a Paedi represente um grupo pequeno e especial do empresariado nacional, 
saber de que forma os obstáculos às exportações são percebidos pelas firmas de acordo 
com suas características pode ser muito interessante para a adequação de políticas 
de promoção às exportações. Neste sentido, conduzimos análises de correspondência 
entre os obstáculos às exportações percebidos e os atributos das empresas entrevistadas.

Contudo, visto que temos menção a 10 obstáculos – sendo um deles composto 
pela categoria “outros obstáculos” – e estes obstáculos não são excludentes, a análise 
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de cada obstáculo com respeito a todos os atributos pode se mostrar improdutiva 
e inconclusiva. Assim, concentraremos atenção primeiramente aos três primeiros 
obstáculos, com mais de 30 citações cada, a saber: custos logísticos/infraestrutura 
deficiente (43 citações), patamar da taxa de câmbio (38 citações) e barreiras não-
tarifárias no mercado de destino (33 citações). Vale notar que estes obstáculos estão 
interrelacionados no que tange o padrão de respostas das empresas: das 38 empresas 
que apontaram o câmbio como obstáculo, 19 também apontaram a deficiência 
de infraestrutura logística também como um problema. Não obstante, das 33 
empresas que mencionaram as barreiras não-tarifárias como um obstáculo a ser 
superado, 15 delas mencionaram também o câmbio, e 15 empresas mencionaram a 
logística deficiente como óbices exportações. Isto mostra que, sem dúvida, estes são 
os problemas que mais afligem o exportador brasileiro.

Após realizarmos uma série de análises de correspondência entre os atributos e 
as respostas a estes três itens, verificamos que:

•	 As variáveis de tamanho e P&D contínuo não distinguiram o padrão de 
respostas das firmas com respeito à percepção da logística/infraestrutura, 
câmbio e barreiras não-tarifárias como obstáculos às exportações. Isto de 
forma alguma indica que estes itens não são importantes; ao contrário, in-
dica que os três principais obstáculos percebidos parecem afetar de maneira 
semelhante firmas grandes, médias e pequenas e firmas que fazem ou não 
P&D de forma contínua, pelo menos dentro da amostra da Paedi.

•	 Por sua vez, os atributos faixa de participação das exportações com respei-
to ao faturamento e o quartil de crescimento da firma guardaram alguma 
relação com a percepção dos três obstáculos em análise. As firmas situadas 
no quartil de médio-baixo crescimento e que exportam entre 1-10% do fa-
turamento tenderam a mencionar a barreira logística/infraestrutura como 
um obstáculo importante, enquanto as firmas de médio-alto crescimen-
to e que exportam entre 10-25% do faturamento estão mais associadas à 
menção dos itens “câmbio” e “barreiras não-tarifárias” como importantes 
obstáculos às exportações. 

De fato, dentre as 22 firmas situadas na faixa “médio-baixo” de crescimento 
do faturamento relativo à indústria, 9 mencionaram o problema logístico (4 acima 
do esperado pela estatística χ2, que fornece o valor esperado caso a distribuição das 
respostas entre os grupos não seguisse nenhum padrão sistemático). Entre as 31 que 
exportam entre 1-10% do faturamento, 17 mencionaram o mesmo problema (tam-
bém 4 acima do esperado pela estatística χ2). Analogamente, entre as 24 firmas que se 
situam na faixa de médio-alto crescimento, a metade citou o câmbio e 15 apontaram 
barreiras não-tarifárias como um obstáculo às exportações (respectivamente, 3,4 e 1,5 
acima do esperado pela estatística χ2). Por sua vez, entre as 22 empresas que exportam 
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entre 10-25% do faturamento, 13 mencionaram o câmbio e 9 apontaram barreiras 
não-tarifárias (5 e 2 acima do esperado pela estatística χ2, respectivamente). 

Deve-se notar que este resultado não significa que estes obstáculos não sejam 
importantes para outras firmas, e sim, que as firmas situadas entre os quartis medianos 
de crescimento e que exportam entre 1 e 25% do faturamento tendem a apontar os 
fatores logísticos, cambiais e referentes a barreiras não-tarifárias de maneira relativa-
mente mais intensa que o padrão geral de respostas da amostra Paedi. As relações 
entre os obstáculos e atributos, comentada acima, é mostrada no mapa perceptual do 
gráfico 6.

Gráfico 6 
Análise de Correspondência entre os obstáculos às exportações e os atributos das 
firmas que compõem a Paedi

Fonte: ipea e elaboração própria a partir dos dados da Paedi, da Pesquisa industrial Anual (PiA), do iBGe e da secretaria de comércio 
exterior (secex/mdic).

Por se tratar de uma dimensão importante dos estudos acerca da Paedi, faz-se 
necessária uma análise em especial sobre os obstáculos tecnológicos, referentes 
à necessidade de atualização e adequação do produto às exigências do mercado 
internacional. Uma primeira constatação é que o fato de uma firma apontar uma 
barreira tecnológica como um obstáculo relevante às exportações não guarda relação 
com o fato de apontar os obstáculos anteriores, quais sejam, logística, câmbio e 
barreiras não-tarifárias, ainda que supostamente as barreiras tecnológicas pudessem ter 
relação com as não-tarifárias. Portanto, o gráfico 7 mostra que a questão das barreiras 
tecnológicas, conforme colocado pelos próprios empresários, constitui-se em uma 
problemática diferente.
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Gráfico 7
 Análise de Correspondência entre os obstáculos logística, câmbio, barreiras não-
tarifárias e tecnológicas percebidos pelas firmas que compõem a Paedi

Fonte: ipea e elaboração própria a partir dos dados da Paedi, da Pesquisa industrial Anual (PiA), do iBGe e da secretaria de comércio 
exterior (secex/mdic).

Em segundo lugar, a análise de correspondência entre os a percepção de barreiras 
tecnológicas como empecilho às exportações e os atributos das empresas evidenciou 
que, novamente, as empresas que se situam na faixa de crescimento médio-baixo e 
que entre 1-10% do faturamento depende da exportação parecem ser as empresas 
mais sensíveis a este obstáculo. Sem embargo, das 16 empresas que mencionaram a 
dimensão tecnológica como um problema, 6 estão na faixa de crescimento médio-
baixo (de um total de 22) e 7 exportam entre 1 e 10% do faturamento (de um total 
de 31 empresas). Estes valores são 3,3 e 4,6 unidades acima do que seria esperado pela 
estatística χ2. O mapa perceptual desta correspondência é fornecido pelo gráfico 8.
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Gráfico 8
Análise de Correspondência entre o obstáculo tecnológico percebido e os atributos das 
firmas que compõem a Paedi

Fonte: ipea e elaboração própria a partir dos dados da Paedi, da Pesquisa industrial Anual (PiA), do iBGe e da secretaria de comércio 
exterior (secex/mdic).

Por fim, cabe uma análise acerca da relação entre a estratégia de posicionamento 
do produto no mercado internacional e a percepção dos obstáculos (exceto barreiras 
tecnológicas, para as quais não se encontrou correspondência). O gráfico 9 a seguir 
traz o mapa perceptual desta correspondência. Em especial, nota-se que as firmas 
que competem no mercado internacional por diferenciação de produto estão mais 
“próximas” do apontamento das barreiras não-tarifárias como obstáculo às exporta-
ções, enquanto que aquelas firmas que baseiam suas exportações em escala e expor-
tam esporadicamente estão associadas à menção do câmbio e a estrutura logística 
como limitantes às exportações. De fato, das 18 empresas que diferenciam produtos, 
9 apontaram as barreiras não-tarifárias como um problema no comércio internacional 
(3,3 acima do esperado pela estatística χ2). Mais uma vez, cabe mencionar que estes 
resultados não significam que os outros obstáculos não sejam importantes, apenas 
sinalizam a direção do padrão de resposta, o que é de certo modo intuitivo: aquelas 
firmas que diferenciam produto como estratégia de inserção internacional tendem a 
ser menos sensíveis ao câmbio e mesmo ao problema logístico, uma vez que a relação 
valor/peso de seus produtos tende a ser mais alta. O mesmo não se pode dizer daque-
les exportadores que exportam o excedente ou que exportam esporadicamente. 
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Gráfico 9 
Análise de Correspondência entre os obstáculos às exportações percebidos e as estraté-
gias das firmas que compõem a Paedi

Fonte: ipea e elaboração própria a partir dos dados da Paedi, da Pesquisa industrial Anual (PiA), do iBGe e da secretaria de comércio 
exterior (secex/mdic).

Em suma, pode-se dizer que os obstáculos às exportações atingem de maneira 
semelhante as firmas da Paedi no que tange ao tamanho ou ao fato de fazerem P&D 
de forma contínua ou não. Contudo, há de se notar que as firmas que exportam 
entre 1-10% do faturamento e estão no quartil de crescimento médio-baixo tendem 
a ressaltar os obstáculos referentes à tecnologia e à infraestrutura logística, enquanto 
que as firmas situadas no quartil médio-alto de crescimento e que exportam entre 10-
25% do faturamento tendem a mencionar mais do que as outras firmas as barreiras 
não-tarifárias e o câmbio como um obstáculo às exportações. Por sua vez, as firmas 
tendem a ressaltar diferentemente os principais obstáculos às exportações de acordo 
com suas estratégias de inserção do produto no mercado internacional: enquanto as 
que diferenciam produtos reclamam das barreiras não-tarifárias, as que exportam pro-
dutos baseados em escala ou exportam esporadicamente são mais sensíveis ao câmbio 
e ao problema da logística/infraestrutura de exportação.

8.2. Como os estágios de internacionalização afetam a percepção dos 
obstáculos às exportações?

Nesta subseção, conduziremos análises de correspondência entre os quatro obstáculos 
mais importantes apontados pelas firmas – logística/infraestrutura, câmbio, barrei-
ras não-tarifárias e barreiras tecnológicas – e o grau de internacionalização da firma. 
Estamos especialmente interessados no padrão de respostas das firmas que possuem 
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plantas produtivas no exterior. Entretanto, cabe alertar que este exercício não consiste 
em um teste definitivo sobre motivações para a internacionalização, uma vez que o 
desenho da Paedi não é o mais adequado para isto.

Quando colocadas em conjunto em uma mesma análise (gráfico 10), percebe-
se que o estágio mais avançado de internacionalização se relaciona ao apontamento 
de barreiras não-tarifárias – das 21 firmas que têm plantas no exterior, 10 apontaram 
este obstáculo, 3,4 acima do previsto pela estatística χ2. As firmas que participam de 
feiras, possuem joint-ventures e as que são reativas no comércio internacional (são 
procuradas pelos clientes) também tenderam a apontar esta dificuldade. Logística 
e câmbio aparecem bastante relacionadas entre si, e fracamente relacionadas com o 
uso de distribuidores como canal de comercialização o exterior. O apontamento de 
barreiras tecnológicas apresentou-se fracamente relacionado como o uso de escritórios 
de representação no exterior nesta análise conjunta de correspondência.

Gráfico 10
Análise de Correspondência entre os obstáculos às exportações percebidos e o grau de 
internacionalização das firmas que compõem a Paedi

Fonte: ipea e elaboração própria a partir dos dados da Paedi, da Pesquisa industrial Anual (PiA), do iBGe e da secretaria de comércio 
exterior (secex/mdic).
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Quando realizadas em separado, a análise da problemática das barreiras não-
tarifárias, tecnologia e logística/infraestrutura não revela surpresas: de forma geral, 
todas as firmas que se engajam pro-ativamente no comércio internacional, isto é, 
não são reativas e nem exportam somente por via indireta, apontam tais barreiras 
como limitantes – afinal, não é por acaso que, ao lado do câmbio, estes fatores são os 
mais citados como obstáculos. Contudo, diferenças interessantes surgem quando se 
analisa em separado a relação do obstáculo cambial com o grau de internacionalização 
(gráfico 10b). Enquanto firmas que realizam joint-ventures, utilizam distribuidores, 
participam de feiras ou realizam exportações indiretas estão mais relacionadas 
ao obstáculo cambial, aquelas que se internacionalizam e utilizam escritórios de 
representação não o estão. 

Gráfico 10b
Análise de Correspondência entre a percepção do obstáculo cambial e o grau de inter-
nacionalização das firmas que compõem a Paedi

Fonte: ipea e elaboração própria a partir dos dados da Paedi, da Pesquisa industrial Anual (PiA), do iBGe e da secretaria de comércio 
exterior (secex/mdic).
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9. AvALIAÇÃo Dos INstruMeNtos/AGÊNCIAs reLACIoNADos à ProMoÇÃo 
às eXPortAÇões

Antes de procedermos à análise dos resultados da Paedi, vale novamente alertar que, 
tal qual na análise da relação entre obstáculos e internacionalização, o desenho da 
Pesquisa não permite uma avaliação precisa dos instrumentos/agências relacionados à 
promoção às exportações. Contudo, a despeito de se tratar de uma pesquisa baseada 
em um roteiro aberto de entrevista, acreditamos que a análise do padrão de respostas 
que emerge da Paedi pode contribuir para o debate acerca dos mecanismos de pro-
moção às exportações.

Sessenta empresários fizeram avaliação dos instrumentos de apoio disponibi-
lizados aos exportadores, porém, em nove casos não foi possível aproveitar as infor-
mações disponibilizadas. Assim, a amostra efetiva foi reduzida para cinquenta e uma 
empresas. Desses, 23 empresários fizeram avaliações positivas sobre os instrumentos 
públicos de incentivo à exportação e 41 industriais não identificaram ações positivas 
nas suas avaliações. Destaca-se que três empresas identificaram pontos positivos e ne-
gativos quanto aos instrumentos públicos disponibilizados. Mais uma vez lembramos 
que uma mesma empresa pode fazer mais de uma avaliação positiva e mais de uma 
avaliação negativa.

tabela 8
 Avaliação dos instrumentos/agências relacionados à promoção às exportações pelas 
empresas da Paedi

obstáculos percebidos Frases-chave do discurso
número de empresas (% 
do total de entrevistas 
válidas para o tema)

Avaliação positiva: 
atuação da APex

"incentivo da APex gerou oportunidade de negócios." "Grande 
ajuda na área de promoção das exportações (Associação)." "Gran-
de parte das exportações é trabalho da APex."

13 (25,5%)

Avaliação positiva: Proex 
e outros instrumentos de 
financiamento.

"Proex tem taxa muito atrativa. Funciona." "Busco linha de 
financiamento junto ao Bndes - custo razoável"

6 (11,75%)

Avaliação positiva: outros 
instrumentos.

"A ABdi tem um papel a desempenhar muito importante." "existe 
um esforço do estado no sentido de mostrar o País" "satisfeito 
com a atuação da AeB - Associação de exportadores do Brasil" 
"Percebo uma agilização (sic) na devolução dos tributos."

4 (7,84%)

Avaliação negativa: 
Atuação da APex.

"A empresa utilizou a APex sem sucesso - exigências de se 
apresentar com outras empresas e burocracia não permitiram a 
efetivação do projeto." "limite de finaciamento pelo faturamento 
não favorece empresas de maior porte." "Aquém das necessida-
des (pequena empresa)." "o que a APex oferece a empresa não 
precisa." "software - estandes em feiras são pequenos para várias 
empresas do ramo." "Falta de suporte nas feiras internacionais." 
"Ainda é embrionária."

8 (15,9%)

(continua)



O empresário inovador e o comércio internacional: reações, estratégias, 

obstáculos e expectativas a partir da Paedi
349

obstáculos percebidos Frases-chave do discurso
número de empresas (% 
do total de entrevistas 
válidas para o tema)

Avaliação negativa: Proex 
e outros instrumentos de 
financiamento.

"Proex é bom, mas muito burocrático e pouco ágil em relação aos 
concorrentes internacionais." "[o programa deve] ampliar o limite 
financiado." "taxa alta para dar aval." "dificuldade de cumprir 
todas as exigências." "utilizei financiamento ao cliente do Bndes, 
que classifica sua empresa de forma desvantajosa em relação aos 
concorrentes, reduz margem de lucro." "Processo é muito moroso. 
não consigo acesso ao Bndes." "empresa utiliza export notes, 
de custo inferior ao Bndes. Prefiro carta de crédito às linhas de 
financiamento à exportação." "A empresa não necessita de apoio. 
Prefere autofinanciamento." "Prefiro contrato de câmbio com 
bancos privados externos." "custo de operar com o Banco do 
Brasil é muito elevado"

13 (25,5%)

Avaliação negativa: 
embaixadas.

"embaixadas brasileiras não estão preparadas para dar suporte/
incentivar as empresas nacionais que querem exportar. não 
promovem o produto brasileiro." "Bic não tem efetividade. existem 
serviços que não são demandados, de forma que os próprios 
funcionários não sabem utilizar."

4 (7,84%)

Avaliação negativa: 
aspectos gerais.

"Pouca efetividade dos instrumentos públicos de apoio. instrumen-
tos não são perenes." "reativo e pouco facilitador." "desconheço 
os programas de apoio à exportação. não sei como poderiam 
ajudar. Acho complicado." "risco fica com o tomador do emprésti-
mo." "empresas grandes usam o ‘cassino financeiro’: vendem hoje 
para entrega no médio prazo, pegam financiamento externo barato 
e aplicam em títulos públicos." "Falta o governo investir em inteli-
gência, em prospecção de mercado". "dificuldade de ressarcimento 
de imposto de importação." "instrumentos tais como APex (feiras) 
e Bndes (financiamento) não são adequados à empresa: ela não 
exporta produtos, exporta a marca." "dificuldade: sou grande para 
a APex  e pequeno para o Bndes."

16 (31,4%)

não-informado - 55

Fonte: ipea e elaboração própria a partir dos dados da Paedi.

9.1. Avaliações Positivas

Quanto às avaliações positivas treze empresários (62% das 21 empresas que fize-
ram alguma avaliação positiva) afirmaram que o incentivo da APEX-Brasil (Agên-
cia de Promoção de Exportações e Investimentos) gerou oportunidades de negó-
cios no exterior. Acharam que a APEX foi de grande ajuda na área de promoção 
das exportações. Devido ao próprio funcionamento dos programas da Agência, 
em geral esta opinião vem de empresas que estão vinculadas a associações de clas-
se. Uma disse ainda que grande parte das exportações é trabalho da APEX. Estas 
empresas estão diversificadas em nove setores de atividade industrial, com algu-
ma concentração na fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos 
(15,4%); na fabricação de equipamentos de instrumentação médico-odonto-hos-
pitalares, ortopédicos e instrumentos de medida, teste e controle (15,4%) e; na 
fabricação de produtos alimentícios (15,4%). 

(continuação)
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Outros seis empresários fizeram avaliação positiva quanto ao desempenho do 
PROEX (Programa de Financiamento às Exportações), afirmando que o Programa 
tem uma taxa de juros muito atrativa e que efetivamente funciona. Um industrial bus-
ca linhas de financiamento junto ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social) porque, segundo ele, o custo é razoável. Com uma postura mais 
generalista, outro empresário avalia positivamente as linhas de financiamento à ex-
portação. Um fabricante de máquinas e equipamentos entende que a ABDI (Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial) tem um papel muito importante a desem-
penhar, uma vez que a Agência é uma das instituições responsáveis pela implementa-
ção da Política industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior. 

Dois empresários também fizeram comentários mais genéricos ao afirmarem 
que existe um esforço do Estado no sentido de apresentar bem o País no exterior. Um 
fabricante de aparelhos médico-odonto-hospitalares se mostrou positivamente satis-
feito com a atuação da AEB (Associação de Exportadores do Brasil) e um fabricante 
de calçados afirmou que percebe empenho por parte das instituições governamentais 
no sentido de agilizar a devolução dos tributos de exportação.

9.2. Avaliações Negativas

Quatro empresários dos segmentos produtos químicos orgânicos, metalurgia dos 
não-ferrosos e máquinas e equipamentos entendem que as embaixadas brasileiras não 
estão preparadas para dar suporte e/ou incentivar as empresas nacionais que querem 
exportar. Acham que as embaixadas não promovem o produto brasileiro e que o BIC 
(Brazil Information Center – Programa de promoção às exportações em embaixadas) 
não tem efetividade. Comentaram ainda que, como existem serviços que são pouco 
demandados, os próprios funcionários das embaixadas não sabem como utilizar.

Por sua vez, um conjunto composto por oito industriais (26,6% da amostra de 
30 empresários que fizeram comentários negativos) fizeram considerações desapro-
vando as suas experiências com a APEX- Brasil. Um empresário utilizou a APEX sem 
sucesso, pois a exigência de se apresentar com outras empresas e a burocracia não per-
mitiram a efetivação do projeto. Outro industrial comentou que o limite de financia-
mento pelo faturamento não favorece empresas de maior porte. De maneira oposta, 
um terceiro empresário afirmou o que a APEX oferece fica aquém das necessidades de 
uma pequena empresa. Também houve comentários do tipo “o que a APEX oferece 
a empresa não precisa”; “os instrumentos disponibilizados pela APEX são embrioná-
rios”. De uma forma mais concreta, dois outros industriais comentaram que “no ramo 
de software, os estandes nas feiras internacionais são pequenos para várias empresas do 
mesmo ramo” e que “falta suporte nas feiras internacionais”. Foi possível identificar 
alguma concentração dessas empresas na fabricação de equipamentos e aparelhos elé-
tricos (25%); e na fabricação de aparelhos e instrumentos médico-odonto-hospitalares 
e fabricação de máquinas e aparelhos para automação industrial (25%).
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Cinco industriais que atuam com fabricação de produtos químicos orgânicos, 
metalurgia dos não-ferrosos, máquinas e equipamentos, fabricação de computadores 
e aparelhos de televisão comentaram que utilizam Export Notes, de custo inferior ao 
do BNDES. Ou que preferem Carta de Crédito às linhas de financiamento à expor-
tação. Um empresário afirmou que prefere contrato de câmbio com bancos privados 
externos. Um deles prefere o autofinanciamento e outro não necessita de apoio para 
financiar as exportações.  

Ainda com relação às linhas de financiamento do BNDES, quatro empresários 
teceram suas considerações. São empresas que atuam nos segmentos de madeira e 
cortiça, fabricação de tratores e máquinas e equipamentos agrícolas, fabricação de 
computadores e fabricação de instrumentos de medida, teste e controle. Foram 
comentários no sentido de que o processo de financiar exportações é muito moroso 
ou que não conseguem acesso às linhas do BNDES. Um deles explicou que “a sua 
empresa vende e o BNDES financia o cliente para comprar seu produto. Porém, o 
BNDES classifica fiscalmente o produto de maneira desvantajosa. Os concorrentes 
vêm de fora, classificam seus produtos de forma diferente e só aí eles economizam 
uns 8% de impostos. O BNDES nos força a fazer isso. Vencemos a concorrência, 
estabelecemos um processo de liderança, mas diminuímos a nossa margem de lucro 
por conta de uma classificação equivocada”. 

O PROEX também foi alvo de críticas por parte de cinco empresários. 
Afirmaram que o Programa é bom, mas muito burocrático e pouco ágil em relação 
aos programas concorrentes internacionais. Um deles sugeriu a ampliação do limite 
do valor a ser financiado. Outro reclamou que a taxa de juro é muito alta para dar 
o aval aos tomadores. Por último, um empresário comentou sobre a dificuldade 
de cumprir todas as exigências impostas pelo Programa. São empresas situadas nos 
setores de atividade de fabricação de tratores, máquinas e equipamentos agrícolas; 
fabricação de aparelhos e equipamentos de telefonia e de transmissores de televisão e 
rádio; fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle e; fabricação 
de autopeças.

Um grupo de treze empresários teceu considerações mais gerais criticando os ins-
trumentos de apoio à exportação. Alguns destes empresários afirmaram desconhecer 
os programas de apoio à exportação, não saber como poderiam ajudar; outros acham 
complicado o processo de recorrer a esses programas; outro apontou dificuldade de 
acesso aos programas. Dois outros comentários foram feitos com relação às linhas de 
crédito à exportação: o risco do financiamento fica integralmente com o tomador; as 
linhas de crédito são limitadas, não atendendo a determinados portes de firmas. Ainda 
com comentários mais gerais, aparece um grupo de cinco industriais que reclamou 
da pouca efetividade dos instrumentos públicos de apoio às exportações, e que esses 
instrumentos não são perenes, pois o governo cria e extingue programas com muita 
rapidez.
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Ainda de maneira esparsa e individual, um empresário afirmou que o custo de 
operar com o Banco do Brasil é muito elevado. Um segundo industrial comentou que 
sua dificuldade reside no fato dele ser grande para a APEX, porém, pequeno para o 
BNDES. Outro reclamou da dificuldade de ressarcimento do Imposto de Importação. 
Um fabricante de máquinas e equipamentos sugeriu que o governo federal deve 
investir em “inteligência” e em prospecção de mercado. Por último, um fabricante de 
aparelhos de rádio e televisão comentou que as empresas grandes utilizam o “cassino 
financeiro”: vendem hoje para entrega no médio prazo, pegam financiamento externo 
a menor custo e aplicam em títulos públicos.

Um conjunto de trinta e cinco empresários apontou a efetiva utilização de pro-
gramas públicos de apoio ou de financiamento à exportação, porém em cinco casos 
não foi possível aproveitar os comentários. A tabela 9 abaixo sintetiza as informações a 
respeito da efetiva utilização dos programas de apoio ou financiamento às exportações.

tabela 9
Programas de apoio ou financiamento à exportação utilizados pelas firmas que com-
põem a Paedi

Programa nº de empresas

utiliza a APex 16

utiliza Bndes (inclusive Acc e Ace) 10

utiliza Proex 6

utiliza Aci, Ace e Acc 2

utiliza Banco do Brasil (Acc, Ace e operações) 2

utilizou o serviço Bic em embaixadas brasileiras. “é só informação, não há ação”. 1

utiliza informações no sítio do mdic 1

utiliza FineP 1

utiliza assistência da AeB – Associação dos exporatdores do Brasil 1

Fonte: ipea e elaboração própria a partir dos dados da Paedi.

9.3. Correspondência entre avaliação dos instrumentos/agências de promoção 
às exportações e atributos das empresas entrevistadas pela Paedi

Nesta seção, optamos por avaliar a correspondência entre as respostas dos empresários 
e os atributos das empresas no que se refere ao papel da APEX e aos instrumentos de 
financiamento às exportações. Tal opção se justifica porque estes foram os instrumen-
tos/agências mais citados pelos empresários, e porque a categoria “outros instrumen-
tos” é tão heterogênea que dificulta a interpretação dos eventuais resultados da análise 
de correspondência. Em nossa análise, buscamos relacionar em que medida a ava-
liação positiva ou negativa guarda relação com a utilização do instrumento/agência.
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9.4. APeX
No que tange à avaliação da APEX, vimos que 21 empresas manifestaram alguma 
opinião: treze para o lado positivo e oito para o lado negativo. Uma primeira caracte-
rística que chama a atenção é que o grau de satisfação com a agência sobe à medida 
que a firma se relaciona com ela – de fato, das 16 empresas que mencionaram utilizar 
os serviços da APEX, 9 avaliaram a agência positivamente, para cinco empresas não 
foi possível obter informações e apenas duas avaliaram negativamente. Infelizmente, 
a Paedi não permite saber se as firmas que não utilizam a APEX porque a avaliam 
negativamente ou o contrário, se a avaliação negativa da APEX decorre do não conhe-
cimento de seus serviços.

Quando efetuada a análise de correspondência entre as avaliações positivas/
negativas/não-informadas da APEX (gráfico 11a), nota-se um padrão interessante: 
a avaliação positiva da APEX é relacionada às empresas do porte mediano (250-499 
empregados), que exportam entre 10-25% do faturamento e que estão no nível mé-
dio-alto de crescimento do faturamento. Sem embargo, talvez seja este o público-alvo 
da agência.

Gráfico 11a 
Análise de Correspondência entre a avaliação da APeX e os atributos das firmas que 
compõem a Paedi

Fonte: ipea e elaboração própria a partir dos dados da Paedi, da Pesquisa industrial Anual (PiA), do iBGe e da secretaria de comércio 
exterior (secex/mdic).
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9.5. ProeX e outras fontes de financiamento

Por sua vez, como vimos 19 empresas manifestaram alguma opinião a respeito do 
PROEX e outras fontes de financiamento às exportações, das quais 6 foram positivas 
e 13 negativas. Tal qual no caso da APEX, das seis empresas que utilizaram o PROEX, 
cinco avaliaram positivamente o programa. Contudo, novamente não sabemos a di-
reção de causalidade entre avaliação/uso, isto é, não sabemos se as firmas avaliam mal 
o programa porque não o utilizam ou não o utilizam porque o avaliam mal.

Um padrão muito distinto daquele observado no caso da APEX aparece quando 
se efetua a análise de correspondência entre avaliação do PROEX e outros instrumen-
tos de financiamento e os atributos das firmas (gráfico 11b). Enquanto a avaliação po-
sitiva da APEX se relaciona às faixas medianas de exportação, tamanho e crescimento, 
a avaliação positiva do PROEX se relaciona às faixas de médio-alto e alto crescimento, 
tamanho acima de 250 empregados, mais de 25% do faturamento derivado das ex-
portações e ao fato de fazer P&D. Em suma, esta análise, combinada com a análise do 
discurso dos empresários, indica que avaliação positiva do PROEX está relacionada 
ao seu público-alvo, e que a principal queixa dos empresários que avaliaram negati-
vamente o PROEX se relaciona ao acesso ao programa, direcionado para empresas 
maiores e que exportam muito.

Gráfico 11b 
Análise de Correspondência entre a avaliação do ProeX e os atributos das firmas que 
compõem a Paedi

Fonte: ipea e elaboração própria a partir dos dados da Paedi, da Pesquisa industrial Anual (PiA), do iBGe e da secretaria de comércio 
exterior (secex/mdic).
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10. eXPeCtAtIvAs CoM resPeIto Ao PAPeL Do estADo No foMeNto às 
eXPortAÇões

Um grupo de noventa e quatro empresários relatou suas expectativas e teceu sugestões 
quanto ao papel do Estado no fomento à exportação. Porém, em quatorze casos não 
foi possível utilizar os comentários realizados. Portanto, a amostra foi reduzida para oi-
tenta empresas. Mais uma vez, lembramos que uma mesma firma pode ter feito mais 
de um comentário ou sugestão sobre o papel do Estado no estímulo à exportação. A 
tabulação das principais respostas ao tema está na tabela 10 a seguir.

tabela 10 
expectativas das empresas da Paedi com respeito ao papel do estado no fomento às 
exportações

obstáculos percebidos Frases-chave do discurso
número de empresas (% 
do total de entrevistas 
válidas para o tema)

Governo deve intervir na 
política cambial.

- 29 (36,25%)

reforma tributária e 
desoneração fiscal ligada 
à exportação.

"não se exporta imposto". "deve-se promover a reforma tributá-
ria." "Aperfeiçoar a sistemática de ressarcimento dos créditos para 
exportação (lei Kandir)."

27 (33,75%)

melhorar o acesso e con-
dições do financiamento 
às exportações.

"linha de crédito para capital de giro da pequena empresa para 
exportação." "linha de crédito para aquisição de equipamentos 
destinados à produção de bens exportáveis." "linhas de financia-
mento à exportação com custo menor e mais ágeis." "conceito 
mais abrangente de financiamento à exportação (insumos, mão de 
obra). "Financiamento de médio e longo prazos." "reduzir custo 
do dinheiro (taxa de juros)." "deve-se ampliar a cobertura do 
Proex e reduzir o tamanho do exim (Bndes). Facilitar as regras 
do Proex."

20 (25%)

reduzir o "custo Brasil".
"reduzir o "custo Brasil" (logística de transporte - rodovias, 
ferrovias, portos, aeroportos -, taxas, impostos, custos portuários, 
fretes menores, burocracia)."

19 (23,75%)

Prospecção de mercados, 
promoção de rodadas 
de negócios, serviços de 
informação ao exportador.

"Governo deve prospectar mercados, promover encontros de em-
presários e apoiar missões." "Ajudar as empresas a divulgarem seu 
produto." "criar incubadoras para escritórios de empresas brasileiras 
no exterior, visando reduzir custos para o exportador." "criação de 
um órgão público que dê consultaria às empresas sobre normas e 
exigências dos outros países para produtos a serem exportados."

11 (13,75%)

embaixadas devem ter 
ação mais proativa, e 
maior preparo para lidar 
com o exportador.

- 6 (7,5%)

Política educacional, 
industrial e tecnológica.

"implantar uma política industrial de médio e longo prazos 
(planejamento estratégico). que dê competitividade internacional." 
"A questão educacional é um gargalo muito forte." "implantar 
política para exportação de produto de alta tecnologia."

6 (7,5%)

(continua)
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obstáculos percebidos Frases-chave do discurso
número de empresas (% 
do total de entrevistas 
válidas para o tema)

maior agressividade na 
política comercial e nas 
negociações comerciais 
(foco nos euA).

- 4 (5%)

investimentos na "marca-
Brasil".

"Brasil precisa ser visto como país exportador de produtos de 
qualidade."

4 (5%)

medidas protecionistas.

"melhorar a eficiência das barreiras alfandegárias.(no sentido de 
controle à entrada de mercadorias)." "Governo deve criar barreiras 
às importações." "Governo deve instituir salvaguardas para prote-
ger setores mais sensíveis à concorrência externa (china)."

2 (2,5%)

outras expectativas.

"Política diferenciada de incentivos às empresas efetivamente 
engajadas no processo de exportação." "Governo deve adotar 
política de maior estímulo ao capital produtivo em detrimento do 
capital financeiro." "Governo deve criar uma agência (banco) de 
fomento que participe dos riscos do negócio. exigência de garantias 
para reduzir o risco do financiamento." "instituição de programa de 
redução de imposto sobre equipamentos que estimularão o aumento 
das exportações." "o País precisa de políticas públicas permanentes, 
inteligentes e sustentáveis, que não mudem a cada governo."

6 (7,5%)

não-informado - 26

Fonte: ipea e elaboração própria a partir dos dados da Paedi.

Há basicamente quatro blocos mais importantes de expectativas dos empre-
sários quanto à condução da política econômica. Assim, vinte e nove industriais 
(36,25% das entrevistas válidas para o tema) afirmaram que o governo deve intervir 
na política cambial. Naturalmente, este é um resultado esperado, se lembrarmos que 
vários empresários haviam apontado a atual situação cambial como forte obstáculo 
às exportações. Essas empresas estão diversificadas em treze setores de atividade in-
dustrial, porém, com alguma concentração detectada na fabricação de máquinas e 
equipamentos (20,7%); na fabricação de autopeças, carrocerias e reboques (17,2%); 
na fabricação de produtos químicos (14,0%) e; fabricação de máquinas, aparelhos e 
materiais elétricos (10,2%).

O segundo bloco importante de comentários sobre a condução da política eco-
nômica está relacionado às expectativas da atuação do governo no sentido de reduzir a 
carga tributária, com afirmações de que é necessário “promover a reforma tributária”; 
governo deve implantar a “desoneração tributária, inclusive a ligada à exportação” e; o 
tradicional bordão “não se exporta imposto”. Dentre as empresas que teceram consi-
derações sobre este tema, cinco especificamente citaram a necessidade de aperfeiçoar 
os mecanismos da chamada Lei Kandir, de desoneração de impostos. Ao total, este 
bloco concentra vinte e sete empresas (33,75%), difusas em treze setores de atividade 
industrial, com pequena concentração identificada na fabricação de produtos têxteis 
(17,0%); na fabricação de máquinas e equipamentos (17,0%) e; na fabricação de 

(continuação)
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produtos químicos (12,5%). Observe-se que estas baixas concentrações de firmas por 
atividade econômica e o elevado percentual de comentários, tanto neste caso como no 
anterior, significam que as expectativas de mudança na condução da política cambial 
e tributária são generalizadas no meio industrial, ao menos no que tange aos setores 
industriais.

O terceiro bloco mais relevante expressa uma forte expectativa dos empresários 
entrevistados com relação à criação e aperfeiçoamento de linhas de crédito que esti-
mulem o processo de conquista do mercado externo. Nesse sentido, um conjunto 
formado por vinte industriais (25%) entendem que para o governo fomentar as ex-
portações deve ser criada linha de crédito para capital de giro da pequena empresa; 
outra linha de crédito para aquisição de equipamentos destinados à produção de bens 
exportáveis; linhas de financiamento à exportação com custo menor e mais ágeis; e 
também sugeriram linhas de financiamento de médio e longo prazos. Um empre-
sário comentou que o governo deve atuar no estímulo à exportação por meio de 
um conceito mais abrangente de financiamento, que inclua os insumos e a mão de 
obra. Foi possível identificar alguma concentração destas firmas nos setores de fabri-
cação de material eletrônico básico (15,4%) e na fabricação de automóveis e utilitários 
(15,4%). Dois outros industriais comentaram sobre a necessidade de ampliar a co-
bertura do PROEX, facilitando suas regras e reduzir o tamanho do EXIM (BNDES) 
como mecanismos de apoio à exportação.

Por fim, o quarto bloco mais relevante de respostas referentes ao tema das ex-
pectativas em relação à ação do Estado, um grupo significativo de dezenove indus-
triais (23,75%) tem expectativa de que ações sejam tomadas no sentido de reduzir o 
chamado “Custo Brasil”, entendido na acepção mais ampla do termo. Isto implica 
investimentos em implantação de projetos envolvendo a logística de transportes, com 
recuperação e ampliação da malha rodoviária, das linhas ferroviárias, modernização e 
melhoria dos portos e aeroportos. Os empresários citaram também a necessidade de 
redução de taxas, impostos, custos portuários, fretes e da burocracia. Estas empresas 
atuam em doze diferentes setores de atividade industrial, com alguma concentração 
detectada na fabricação de máquinas e equipamentos, com 15% e na fabricação de 
máquinas, aparelhos e materiais elétricos, também com 15%. Aqui também foi possí-
vel identificar que a expectativa quanto à redução do “Custo Brasil” é generalizada em 
termos setoriais entre os industriais brasileiros entrevistados.

No que tange ao apoio direto ao exportador, seis empresários sugeririam que as 
embaixadas e os consulados brasileiros deveriam adotar ação mais pro-ativa no apoio à 
exportação. Estas instituições deveriam estar mais preparadas para dar atendimento às 
empresas que querem exportar. Outro industrial, fabricante de computadores, relatou 
a sua expectativa de que o governo crie um órgão público que dê consultoria às em-
presas sobre normas e exigências dos outros países para produtos a serem exportados. 
Falou que em outros países este tipo de órgão funciona bem. Nesta linha de sugestões, 
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um grupo composto por dez empresários afirmou que cabe ao governo prospectar 
mercados, promover encontros de empresários e apoiar missões ao exterior. O gover-
no deve ajudar as empresas a divulgarem seus produtos. Um fabricante de material 
eletrônico sugeriu que o governo crie “incubadoras” para escritórios de empresas bra-
sileiras no exterior, visando reduzir custos para o exportador.

Interessantemente, seis empresários pensam que o governo deve implantar uma 
política industrial de médio e longo prazos, permitindo a elaboração de planejamento 
estratégico, visando dar competitividade internacional às empresas brasileiras. Um 
fabricante de produtos químicos sugeriu que o governo institua programa de redu-
ção de impostos sobre equipamentos que estimularão o aumento das exportações. 
Outro industrial que produz máquinas e equipamentos entende que o governo deve 
implantar política focada na exportação de produtos de alta intensidade tecnológica. 
Um conjunto composto de quatro empresários disse que o governo precisa investir 
na “Marca Brasil”, pois o nosso país precisa ser visto como exportador de produtos de 
qualidade. Contudo, no extremo oposto, um fabricante de produtos têxteis sugeriu 
que o governo deve instituir salvaguardas para proteger setores sensíveis à concorrên-
cia externa, nomeando a concorrência chinesa como um problema, enquanto outro 
empresário do setor de alimentos entende que o governo deve melhorar a eficiência 
das barreiras alfandegárias, no sentido de controle à entrada de mercadorias.

Com respeito às negociações internacionais, um grupo composto por quatro 
industriais sugeriu que o governo atue no sentido de quebrar barreiras internacionais 
de protecionismo, sendo mais agressivo nos acordos bilaterais, com foco nos Estados 
Unidos.

Para finalizar esta seção, cabe comentar o conjunto de sugestões feitas de ma-
neira isolada por alguns industriais. De maneira genérica, um fabricante de produtos 
de plástico acha que o governo deve adotar políticas de maior estímulo ao capital 
produtivo em detrimento do capital financeiro, enquanto outro empresário que atua 
no segmento de produção de máquinas-ferramenta entende que o País precisa de 
políticas públicas permanentes, inteligentes e sustentáveis, que não mudem a cada 
governo. Afirmou que o governo é ineficiente ao retribuir à sociedade aquilo que 
arrecada. Três industriais fizeram menção à questão educacional, no sentido de que 
ela se constitui em um gargalo muito forte ao desenvolvimento do Brasil. Pediram 
uma política mais efetiva de treinamento e capacitação de pessoal. Por fim, um grupo 
de quatro industriais sugeriu que o governo deve criar uma agência (banco) de fo-
mento às exportações que participe dos riscos do negócio. Atualmente as instituições 
financeiras públicas fazem muitas exigências de garantias por parte do setor privado, 
visando reduzir riscos, para conceder o financiamento.
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10.1. Correspondência entre expectativas com respeito ao papel do estado no 
fomento às exportações e atributos das empresas entrevistadas pela Paedi

Tal como no caso da análise dos obstáculos às exportações, nesta seção conduziremos 
uma análise de correspondência apenas entre as quatro principais expectativas dos 
empresários e seus atributos, estratégia competitiva e internacionalização, a saber: 
intervenção cambial (29 menções), reforma tributária e mecanismos de desoneração 
(27 menções), melhorar o acesso e as condições do financiamento às exportações (20 
menções) e políticas voltadas à redução do chamado “custo Brasil” (19 menções).

O gráfico 12a a seguir mostra a correspondência entre estas expectativas acima 
e os atributos das firmas. Em primeiro lugar, percebe-se que as manifestações a res-
peito destas expectativas de intervenção cambial, reforma tributária e melhora dos 
mecanismos de desoneração, melhora das condições de financiamento às exportações 
e políticas voltadas à solução dos gargalos logísticos estão intimamente relacionadas 
entre si. Um caso emblemático disto é a relação entre a menção à intervenção cambial 
e reforma tributária: das 29 empresas que acreditam que o Estado deve intervir no 
câmbio, 10 também apontaram a necessidade de reforma tributária. Além disso, po-
demos dizer que as firmas que mais tendem a esperar ação do governo nestes pontos 
são firmas com um perfil mediano em termos de exportação e tamanho, mas que 
cresceram mais que a mediana entre 2003 e 2005. 

Gráfico 12a 
Análise de Correspondência entre a expectativas com respeito ao papel do estado e 
atributos das firmas que compõem a Paedi

Fonte: ipea e elaboração própria a partir dos dados da Paedi, da Pesquisa industrial Anual (PiA), do iBGe e da secretaria de comércio 
exterior (secex/mdic).



PAEDI: Pesquisa sobre Atitudes Empresariais para Desenvolvimento e Inovação360

Gráfico 12b
Análise de Correspondência entre a expectativas com respeito ao papel do estado e 
estratégias competitivas das firmas que compõem a Paedi

Fonte: ipea e elaboração própria a partir dos dados da Paedi, da Pesquisa industrial Anual (PiA), do iBGe e da secretaria de comércio 
exterior (secex/mdic).

Com respeito à relação entre as expectativas e as estratégias de posicionamento 
do produto no mercado internacional, pode-se observar a partir do gráfico 12b acima 
que existe alguma associação entre exportar com base em escala e ter a expectativa de 
uma intervenção cambial: de um total de 15 empresas que seguem esta estratégia, 7 
mencionaram a expectativa de uma intervenção cambial (2,8 acima do esperado pela 
estatística  χ2). 

Há um fraco padrão identificado nas relações entre as expectativas e o padrão de 
internacionalização. Enquanto as firmas que têm um escritório de representação são 
as que tendem a esperar a intervenção do governo no sentido de melhorar a tributa-
ção/desoneração das exportações (de fato, de 5 empresários que estão neste estágio, 4 
fizeram menção a esta expectativa, 2,7 acima do esperado pela estatística  χ2), aquelas 
firmas que exportam via distribuidores estão associadas à expectativas com respeito à 
intervenção cambial (entre 13 empresas, 8 apontaram esta expectativa, ou 4,4 acima 
esperado pela estatística χ2). Note que as firmas que têm plantas produtivas no exte-
rior não apresentam padrão sistemático com respeito a estas expectativas, conforme 
mostrado no gráfico 12c a seguir.
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Gráfico 12c
Análise de Correspondência entre a expectativas com respeito ao papel do estado e 
internacionalização das firmas que compõem a Paedi

Fonte: ipea e elaboração própria a partir dos dados da Paedi, da Pesquisa industrial Anual (PiA), do iBGe e da secretaria de 
comércio exterior (secex/mdic).

11. CoNsIDerAÇões fINAIs e sÍNtese

No presente artigo, buscamos a partir das entrevistas da Paedi analisar e identi-
ficar possíveis padrões de respostas dos empresários inovadores com respeito a seis 
dimensões referentes ao comércio internacional. Adicionalmente, verificamos se estes 
possíveis padrões de respostas guardavam alguma relação com as características das 
firmas – seu tamanho, nível de engajamento no comércio internacional, dinâmica 
recente de crescimento e o compromisso ou não com atividades contínuas de P&D –, 
como também verificamos se estes padrões guardavam relação entre si. Os resultados 
desta análise se encontram resumidos a seguir. Contudo, cabe alertar o leitor para três 
pontos importantes.

O primeiro é que, não custa lembrar, os padrões de resposta que emergem da 
Paedi não podem ser considerados um retrato geral da indústria, e sim, daquelas 
empresas que inovam e diferenciam produto e que consistem no segmento mais dinâ-
mico da indústria brasileira, uma vez que o desenho amostral da Paedi é direcionado 
para estas empresas. 

O segundo ponto é que a metodologia de entrevista (baseada em um roteiro 
aberto) não necessariamente consiste na maneira definitiva de se analisar as questões 
analisadas neste artigo. Contudo, não há como negar que ela nos fornece informações 
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valiosas. Uma analogia pode ser estabelecida com as pesquisas eleitorais: existem as 
pesquisas em que a resposta do eleitor é estimulada a partir de uma lista de candidatos 
e aquelas em que a resposta é livre. De fato, a resposta estimulada tende a prever de 
forma muito mais precisa o resultado da eleição – o que se deseja medir – mas não há 
como negar que a resposta espontânea oferece informações importantes a respeito do 
mesmo. No caso deste artigo, o leitor interessado pode aprofundar alguns temas aqui 
abordados a partir de um questionário fechado, e para elaborá-lo pode ter uma boa 
ideia do conjunto de itens a serem tabulados a partir deste trabalho.

Por fim, o terceiro ponto que merece atenção é que o fato da análise de corres-
pondência não fornecer uma associação entre respostas/atributos não significa que 
aquela resposta não seja importante, apenas significa que aquele padrão de resposta 
tende a se distribuir indistintamente entre as firmas com diferentes atributos. Por 
exemplo: não percebemos nenhum padrão definido entre o apontamento de custos 
logísticos como um obstáculo à exportação e o fato de a firma fazer ou não P&D de 
forma contínua. Isto não quer dizer que este obstáculo não seja importante (aliás, ele 
foi apontado por 43 empresas), e sim que sua menção como um problema ocorreu de 
maneira indistinta entre quem fez e quem não fez P&D continuamente.

11.1. Impressões/visões acerca da abertura econômica

A abertura econômica ocorrida durante os anos 1990 foi amplamente bem-avaliada 
pelos entrevistados, ainda que alguns empresários (13) tenham iniciado seu discurso 
evidenciando uma visão cética. Contudo, a este respeito apenas dois empresários 
guardam uma impressão apenas negativa do processo. Sem embargo, uma parte 
significativa (25 empresários) guarda impressões positivas a respeito do processo de 
abertura, afirmando que a abertura foi salutar para estimular a concorrência e induzir 
investimentos em modernização e mesmo ampliação do parque produtivo. Em espe-
cial, 17 empresários mencionaram especificamente a abertura de oportunidades tec-
nológicas – na forma de importação de bens de capital, insumos e novas tecnologias 
– como os principais benefícios advindos da abertura. Outros 18 entrevistados têm 
uma avaliação relativamente neutra do processo, sendo oito porque já mantinham 
relação com o mercado externo e dez porque já se encontravam atualizados do ponto 
de vista tecnológico.

Quando se efetua uma análise de correspondência entre as respostas e os atribu-
tos das empresas, o resultado mais interessante é que a avaliação positiva da abertura 
devido aos fatores tecnológicos guarda uma forte relação com o tamanho das empre-
sas. É difícil avaliar a partir da Paedi se a abertura trouxe oportunidades tecnológicas 
que poderiam ter sido acessadas por todas as firmas, mas a partir da resposta espon-
tânea dos empresários é possível afirmar que a avaliação positiva da abertura devido 
a este fator se encontra relativamente concentrada nas empresas com mais de 500 
empregados.
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11.2. Internacionalização das empresas brasileiras

De acordo com o próprio desenho da pesquisa, as empresas da Paedi são empresas 
mais abertas ao comércio internacional que a média da indústria brasileira. Contudo, 
entre as empresas entrevistadas se observa alguma heterogeneidade com respeito ao 
nível de internacionalização. Em especial, 21 empresas afirmaram manter unidades 
produtivas no exterior, enquanto 12 afirmaram realizar parcerias estratégicas (joint-
-ventures) com empresas estrangeiras (68 firmas forneceram informações acerca deste 
tema).

Em nosso estudo, maiores níveis de internacionalização estão intimamente 
relacionados com o tamanho das firmas. Em especial, das 21 empresas que se interna-
cionalizam no sentido estrito (fábricas no exterior), 10 têm mais de 500 empregados. 
Neste ponto, o que se observa no Brasil se alinha à literatura internacional a respeito 
do tema, uma vez que, de um lado, geralmente são as firmas grandes que mantêm 
volume de comércio com o exterior que justifique a abertura de plantas produtivas em 
outros países, como também são elas que estão mais propensas a apresentar vantagens 
proprietárias que devem ser protegidas na internacionalização; do outro lado, são estas 
firmas que estão mais aptas a arcar com os custos de tal decisão.

Um resultado que merece atenção quando feita a análise de correspondência 
é que a manutenção de atividades contínuas de P&D – nossa proxy para o grau de 
“inovatividade” da firma – guarda relação com os graus mais altos de internaciona-
lização. Contudo, a partir da Paedi, não se pode avaliar exatamente se as firmas têm 
por motivação da internacionalização o aprendizado tecnológico, ainda que algumas 
evidências anedóticas tenham surgido de estudos anteriores; em verdade, sugerimos 
ao leitor interessado neste assunto específico os artigos de Prochnik, Esteves e Freitas 
(2006) e Arbix, Salerno e De Negri (2005).

11.3. estratégias de posicionamento do produto no mercado internacional

Devido ao desenho amostral da Paedi, grande parte das empresas para as quais tive-
mos informação cita nominalmente a busca a inovação e a diferenciação de produtos 
como estratégia competitiva. Ao total, 18 empresas mencionaram esta estratégia, de 
um total de 54 empresas para as quais obtivemos informação. Não obstante, as estra-
tégias de exportação via vantagens de escala e competição no mercado internacional 
via preço também foram relevantes, com 15 e 9 menções, respectivamente.

Em nosso trabalho, buscamos caracterizar as estratégias de competição referentes 
à colocação do produto no mercado internacional. Contudo, a leitura das entrevistas 
mostra que boa parte dos empresários misturou, quando provocado a falar sobre este 
tema, as estratégias dos produtos com a própria estratégia das empresas. Neste sentido, 
buscamos registrar ao longo do texto as considerações que consideramos mais inte-
ressantes a este respeito. Em particular, vimos que: (i) o discurso de algumas empresas 
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ilustrou o recente fenômeno de inovações na pauta de comércio exterior brasileiro, 
especialmente no que tange à busca por diversificação e a importância crescente dos 
novos parceiros comerciais; (ii) alguns empresários percebem claramente a dimensão 
tecnológica do comércio internacional, ao mencionarem ora que o negócio é “expor-
tar tecnologia”, ora que a exportação serve de antena mercadológica e prospecção de 
tendências; e (iii) mesmo entre as empresas que exportam via escala, há a percepção 
de que a exportação representa uma mudança de cultura empresarial, e que portanto 
não deve ser encarada como algo temporário ou conjuntural.

Quando efetuada a análise de correspondência, vimos que as estratégias de com-
petição diferenciação de produto e competição por preço guardam relação com o fato 
de a firma ter mais de 500 empregados e exportar mais que 25% do faturamento, 
enquanto as exportações baseadas em escala estão ligadas à exportação de 10-25% 
do faturamento e a faixa menor de tamanho (0-249 empregados). Não encontramos 
relação entre as estratégias competitivas e o fato de ter investido em P&D de forma 
contínua entre 2003-2005, tampouco com a dinâmica de crescimento. Quando rela-
cionadas as estratégias competitivas com a internacionalização, vemos que as firmas 
que possuem plantas produtivas no exterior estão ligadas às estratégias de diferencia-
ção de produto e competição por preço, porém, mais fortemente com a primeira. Isto 
sinaliza, mais uma vez, existir uma dimensão tecnológica no processo de internacio-
nalização strictu sensu das empresas brasileiras.

11.4. obstáculos às exportações

Especial atenção foi dada neste artigo à questão dos obstáculos às exportações perce-
bidos pelos empresários. Sem embargo, este foi o item sobre o qual o maior número 
de empresários manifestou alguma opinião (86). Os itens mais mencionados pelos 
empresários foram o custo logístico (43 menções), a taxa de câmbio (38 menções), as 
barreiras não-tarifárias à entrada no produto no exterior (33 menções), barreiras tec-
nológicas (entendidas como a necessidade de adaptação do produto às exigências do 
mercado internacional – com 16 menções) e tributação e custo de capital no Brasil, 
no que tange ao comércio exterior (com 11 menções). No entanto, percebe-se que 
os três primeiros óbices mencionados nas entrevistas estão intimamente relaciona-
dos: das 38 empresas que apontaram a valorização cambial como um obstáculo, 19 
também apontaram a deficiência da nossa estrutura logística; das 33 empresas que 
mencionaram as barreiras não-tarifárias, 15 também mencionaram o câmbio e 15 
mencionaram igualmente a logística. Visto isso, estes parecem ser os problemas que 
mais afligem o exportador brasileiro no contexto recente.

Com respeito a estes três itens e sua relação com os atributos das empresas, 
vimos que as características que afetam a percepção destas barreiras por parte das 
firmas são a faixa de participação das exportações no faturamento e os quartis de 
crescimento. Com efeito, as empresas que exportam entre 1-10% do faturamento 
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e têm crescimento médio-baixo em comparação com as outras entrevistadas tende-
ram a ressaltar o problema logístico com mais intensidade que a média das empresas 
entrevistadas, enquanto as firmas que exportam entre 10-25% do faturamento e têm 
crescimento médio-alto estão associadas à menção do obstáculo cambial e às barreiras 
não tarifárias. Entretanto, deve-se atentar que a ausência de padrão entre as respostas 
e as características tamanho e P&D contínuo não significa que estes obstáculos não 
sejam importantes para estas firmas; ela significa que os três obstáculos afetam de 
maneira relativamente homogênea firmas grandes, médias ou pequenas e que fazem 
P&D de forma contínua ou não.

Quando se busca as possíveis relações entre estes três obstáculos e as estraté-
gias competitivas das firmas, tem-se que a exportação de produtos diferenciados se 
relaciona ao apontamento de barreiras não-tarifárias aos produtos, enquanto o fato 
da empresa exportar esporadicamente ou ter exportações baseadas em escala guarda 
relação com o apontamento das barreiras câmbio e logística.

 Por se tratar de uma dimensão especial dos estudos relacionados à Paedi, o 
apontamento de barreiras tecnológicas foi estudado em separado. De fato, a análise 
de correspondência entre este obstáculo e os demais não indica qualquer relação com 
os três anteriores. Procedendo de forma semelhante à anteriormente, o apontamento 
do obstáculo tecnológico guardou relação com o fato de exportar entre 1-10% do 
faturamento e da firma se situar na faixa de crescimento médio-baixa.

Conduzimos uma análise de correspondência também entre o apontamento 
dos obstáculos acima mencionados e o nível de internacionalização das empresas 
entrevistadas pela Paedi. Estamos especialmente interessados em saber qual o padrão 
de resposta das firmas que decidem manter plantas produtivas no exterior em relação 
às demais. Quando a análise é efetuada em conjunto, percebemos que o estágio mais 
avançado de internacionalização – plantas produtivas no exterior – guarda relação 
com o apontamento das barreiras não-tarifárias: das 21 empresas que têm fábricas em 
outros países, 10 apontaram este obstáculo. Quando realizada em separado, a análise 
de correspondência entre o apontamento do obstáculo cambial e o nível de interna-
cionalização indica que o fato da empresa realizar joint-ventures, utilizar distribuido-
res, participar de feiras e realizar exportações indiretas está relacionado ao obstáculo 
cambial, enquanto a internacionalização em sentido estrito e o uso de escritórios de 
representação não estão.

11.5. Avaliação dos instrumentos/agências relacionados à promoção às 
exportações

Podem-se identificar cinquenta e uma entrevistas nas quais são tecidas considerações 
acerca dos instrumentos/agências relacionados à promoção às exportações. Em que 
pese o fato de a própria amostra da Paedi e seu roteiro de entrevistas metodologia da 
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pesquisa não permitir uma avaliação precisa do tema, cremos que a análise do padrão 
de respostas das firmas entrevistadas pode fornecer alguma contribuição ao debate 
acerca da promoção às exportações no Brasil.

Visto isso, 23 empresários teceram considerações positivas acerca da promoção 
às exportações no Brasil, enquanto 41 fizeram avaliações negativas. Vale notar que 
as empresas eram livres para mencionar e mencionar tantos instrumentos/agências 
quanto quisessem, e houve três empresários que avaliaram positivamente um instru-
mento e negativamente outro.

Os instrumentos/agências mais citados foram a APEX – Brasil (Agência Brasileira 
de Promoção às Exportações e Investimentos) e o Proex (Programa de Financiamento 
às Exportações). A primeira recebeu 13 menções positivas e 8 negativas, enquanto o 
segundo recebeu 6 menções positivas e 13 negativas. Contudo, tão importante quanto 
a tabulação das respostas foi a identificação de seu padrão, conforme as características 
das empresas e ao fato das empresas terem utilizado o instrumento/agência ou não.

Neste sentido, a análise de correspondência evidenciou que a APEX é bem ava-
liada entre as empresas da Paedi que têm entre 250-499 empregados, exportam entre 
10-25% do faturamento e estão no quartil de médio-alto crescimento. Vale notar é 
que estas empresas talvez sejam exatamente aquelas que são o público-alvo da agência, 
aquelas empresas de porte mediano que visam aumentar sua participação no mercado 
internacional.  Por um lado, as empresas pequenas encontram outras dificuldades 
para exportar – muitas delas relacionadas a fatores estruturais da empresa, como inefi-
ciência de escala, dificuldade de financiamento etc. –, por outro lado, para as empresas 
grandes o que a APEX oferece pode não ser interessante. 

Por sua vez, o Proex tende a ser mais bem avaliado entre as empresas com mais de 
250 empregados, que mais crescem, mais exportam, e que fazem P&D. Novamente, 
este parece ser o público-alvo do Proex.

Com efeito, quando se efetua a análise de correspondência entre a avaliação da 
APEX e do Proex com a sua efetiva utilização, tem-se que estes programas tendem a 
ser bem a avaliados por quem os utiliza. Contudo, é difícil avaliar se os empresários 
não procuram o apoio da APEX ou do Proex porque os avaliam mal ou inadequados 
para suas empresas ou avaliam mal a APEX ou o Proex por desconhecimento.

11.6. expectativas com respeito ao papel do estado no fomento às exportações

A partir de oitenta entrevistas foi possível enumerar as principais expectativas do 
empresariado com respeito a este tema, novamente de maneira não-excludente. 
Naturalmente, as expectativas guardam íntima relação com os obstáculos aponta-
dos – as expectativas mais mencionadas foram a intervenção na política cambial (29 
menções), reforma tributária (27 menções), a melhora do acesso e das condições do 
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financiamento às exportações (20 menções), a redução do chamado “custo Brasil” 
(19 menções) e a melhora nos serviços de informações sobre o comércio exterior, 
prospecção de mercados e mais apoio em feiras e exposições (11 menções). Do ponto 
de vista setorial, estas expectativas se encontram relativamente difusas, indicando que 
estas questões são importantes para todos os setores.

A análise de correspondência indica que as expectativas acima citadas estão 
intimamente relacionadas entre si. Ainda, as firmas que mais tendem a esperar ação 
do governo nestes pontos são as firmas que exportam entre 10-25% do faturamento 
e têm entre 250-499 empregados, cresceram acima da mediana da indústria entre 
2003-2005 e tem suas exportações baseadas em escala.
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cAPÍtulo 11

CArACterÍstICAs DAs DeCIsões PArA INovAr DAs 
eMPresAs DA PAeDI
luiz dias Bahia1

Geovane lopes2

1. INtroDuÇÃo

O objetivo central deste trabalho é investigar, através da Paedi, padrões de proce-
dimentos gerenciais das empresas industriais brasileiras nas suas atividades volta-
das para inovação de processo e produto.

Busca-se, primeiramente, identificar duas estratégias empresariais básicas 
em cada empresa: diversificação versus foco em um nicho de mercado. Depois, 
para cada estratégia, investiga-se seu comportamento de inovação segundo três 
aspectos: P&D interno versus externo; gestão otimizadora versus regra de bolso; e 
antecipação às demandas do mercado versus inovação a partir de demandas exigi-
das pelo mercado. A seguir, busca-se agrupar os resultados segundo as estratégias 
empresariais básicas identificadas, verificando se representam ou não padrões.

O artigo se organiza de forma simples. Primeiro, apresentamos os funda-
mentos teóricos dos comportamentos empresariais e administrativos tabulados. 
Depois, descrevemos nossa amostra e tabulamos os resultados obtidos. Terceiro, 
levamos a cabo a determinação de padrões. Finalmente, apresentamos nossas 
conclusões.

2. os fuNDAMeNtos teórICos DAs estrAtéGIAs. 

2.1 Dois grandes grupos de teoria e crescimento da firma.

Podemos identificar pelo menos dois grandes grupos de contribuição teórica para 
o comportamento empresarial da firma: um neoclássico, outro desenvolvido pela 
teoria evolucionária. A seguir, abordaremos cada um em particular, montando 
dois padrões básicos de estratégia empresarial, necessários para interpretação das 
entrevistas com as empresas.

1 Pesquisador do iPeA
2 consultor estatístico do iPeA
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2.1.1 A contribuição seminal de coase.

A abordagem neoclássica de uma teoria da firma tem como eixo estruturante o 
princípio de retornos marginais decrescentes da utilização dos fatores de produ-
ção. Uma abordagem dessa fonte pode ser encontrada em Robinson (1960), que 
passamos agora a descrever.

O eixo básico da abordagem se assenta sobre a hipótese norteadora de que, 
internamente à firma, os ganhos de produtividade, a certo nível de tecnologia e 
utilização de fatores, só podem ocorrer através do aumento da divisão de trabalho. 
Assim, para crescer, a firma necessariamente tem que aumentar a divisão do tra-
balho, se quer ser eficiente. A eficiência, em si, seria resultado de dois elementos 
fundamentais: os ganhos de escala, ao produzir mais; e os retornos marginais 
decrescentes de utilização incremental de fatores. A firma teria uma escala ótima, 
a partir da qual incorreria em ineficiência produtiva (os retornos decrescentes 
seriam maiores que os ganhos de escala). Assim, uma vez atingida uma escala 
ótima, seria necessário uma alteração de gerência, que faria basicamente aumentar 
a divisão de trabalho da produção da firma, de forma a tornar novamente eficiente 
a produção de cada departamento e da firma como um todo. 

Entretanto, haveria um limite para tal aumento de divisão de trabalho: a capa-
cidade de coordenação da gerência do empresário e/ou firma. “A fim de que a firma 
grande seja mais eficiente do que a pequena, as partes isoladas devem funcionar 
mais eficientemente como partes de uma firma grande do que como membros de 
uma pequena” (Robinson, 1960, pag´s 52 e 53). Em outras palavras, a coordenação 
da gerência teria que se provar mais eficiente que a coordenação do mercado de 
várias firmas pequenas capazes de fazer o que a grande supostamente faria.

Seria, portanto, adequado argumentar que haveria uma “gerência ótima” 
correspondente àquele tamanho de firma além do qual não ocorreria nenhuma 
vantagem técnica e/ou gerencial com a divisão do trabalho capaz de compensar o 
custo crescente de coordenação. Por que não seria eficiente, então, criar “firmas” 
menores dentro da firma, de tal forma a superar tais custos adicionais de coor-
denação? Porque a maioria dos ganhos de escala se perderia, levando à mesma 
ineficiência. Além disso, a grande firma seria menos ágil na adaptação às mudan-
ças do universo externo, levando ao envelhecimento da estrutura organizacional 
e dos produtos da firma, o que, novamente levaria à ineficiência. Outro aspecto 
é que uma estrutura gigante incorreria em relativamente mais sunk costs com seu 
capital imobilizado em grande escala, dificultando também, sob esse aspecto, a 
adaptabilidade ao mundo externo e levando da mesma forma à ineficiência.

Dada essa referência teórica, por que a produção se organiza sempre através 
de um conjunto de firmas, e não apenas pelas trocas do mercado em si, que 
seriam, por definição, sempre eficientes e ótimas? Essa é a questão que Coase 
(1952) tenta responder.
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Coase diferencia a firma do mercado utilizando o conceito de custo de tran-
sação. O mecanismo de preços do mercado puro traria consigo um custo: o de 
descobrir quais são os preços relevantes. Assim, no mercado há a necessidade de 
se trabalhar com contratos, que embutem custos de transação relevantes. Assim, a 
firma existiria porque tais custos seriam em grande medida reduzidos, quando se 
utiliza uma coordenação do empresário. Dentro da firma ocorreria um conjunto 
de atividades cooperativas que dispensariam novos, repetidos e custosos contratos 
a cada pequena alteração ou adaptação. A natureza do contrato que funda a firma 
seria o seguinte: cada fator de produção, por certa remuneração (que pode ser fixa 
ou flutuante), concorda em obedecer à discricionariedade do empresário dentro de 
certos limites. Ou seja, respeitados os limites firmados, o empresário tem liberdade 
em escolher o procedimento administrativo que desejar.

Além disso, há uma questão temporal: em relações de cunho mais longo, 
o contrato através do mercado apenas se torna ineficiente, pois as expectativas 
envolvidas tendem a divergir entre as partes, um grau de incerteza sobre o con-
texto futuro tende a ser de difícil previsão e a complexidade da interação dos 
agentes envolvidos aumenta muito. Assim, novamente a constituição de uma 
empresa se torna vantajosa (em termos de custos) quando um contrato de curto 
prazo é inadequado ou insatisfatório. 

Sintetizando o dito até aqui, segundo Robinson e Coase, podemos concluir 
a respeito do limite de crescimento da firma, ou seja, sobre qual seria a “firma 
ótima”:

“a firm will tend to expand until the costs of organizing an extra 
transaction within the firm become equal to the costs of carrying out 
the same transaction by means of an exchange on the open market or 
the costs of organizing in another firm” (Coase, 1952, page 341).

A firma tenderia ser maior quanto: menores os custos de organização e mais 
lentos aqueles custos aumentam com um aumento nas transações organizadas; 
menos o empresário tende a cometer erros e menor é o aumento em erros com o 
aumento nas transações organizadas; e maior a redução (ou menor o aumento) 
nos preços de oferta dos fatores de produção para firmas de tamanho maior. 
De qualquer forma, dado o contexto, haveria segundo Coase, e a exemplo de 
Robinson, um tamanho ótimo da firma.

Sob esse aspecto, pensando do ponto de vista da inovação, a firma ótima 
tenderia a desenvolver busca para inovar com o objetivo de reduzir custos ou 
melhorar a qualidade de seus produtos numa fatia dada de mercado. A estratégia 
de inovação da firma ótima só poderia ser a especialização, o aprimoramento da 
especialização, correlata a sua própria busca interna de eficiência via divisão do 
trabalho.
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Em síntese, para Robinson e Coase, a firma é uma função econômica, ou seja, 
não tem especificidade enquanto entidade econômica (Ravix, 2002). Enquanto 
função, existe a partir de sua eficiência na transformação de insumos em produtos, 
supondo-se uma medida de bem-estar a partir dos últimos. Logo, maior será o 
bem-estar, quanto menos insumo se gastar por unidade de produto, quanto mais 
eficiente for. Assim, a tendência é ter como estratégia empresarial a especialização, 
pois mais capaz de conjugar maior divisão do trabalho organizacional por uni-
dade de produto, ou seja, maior produtividade. 

2.1.2 A contribuição seminal de Penrose.

Enquanto o ponto de partida de Coase é o funcionamento do sistema econômico 
como um todo, o de Penrose (1995) são as características gerais da firma em si, 
enquanto uma unidade básica de organização da produção. Ou seja, não é o 
funcionamento do sistema econômico que determina a natureza da firma, mas 
o conjunto de firmas que determina a natureza do sistema econômico. A firma 
industrial é vista como uma instituição que utiliza recursos produtivos com o 
propósito de oferecer bens e serviços para a economia de acordo com planeja-
mento desenvolvido e efetivado dentro da firma. Essa última é mais que uma 
unidade administrativa: trata-se de um conjunto de recursos produtivos cujo 
caráter depende de decisão administrativa (os serviços derivados do uso de recur-
sos produtivos dependem fundamentalmente da maneira como são utilizados).

Aqui está o ponto de ruptura no pensamento de Penrose: esta decisão não 
está submetida a uma regra otimizadora de retornos marginais decrescentes. Em 
Coase, a produção se submete a uma lógica de alocação de recursos onde se igua-
lam organização e coordenação, além de se considerar que o mercado pode coor-
denar a produção, daí se chegar à firma ótima, ao tamanho ótimo. Para Penrose, 
não se trata de coordenação de insumos para se obter produtos, mas de serviços 
dos recursos disponíveis, serviços esses que mudam, segundo a maneira com que 
são utilizados. Essa maneira de utilização depende de decisões administrativas, e 
essas decisões dependem da visão do empresário e de sua capacidade de desen-
volver vantagens das possibilidades produtivas. Ou seja, o comportamento da 
firma depende de suas oportunidades produtivas, definidas a partir da capacidade 
do empresário.

Em síntese, o comportamento da firma não depende de cálculos em si, mas das 
decisões de fazer determinados cálculos.

Esse último ponto é fundamental. Para Penrose não se trata de conhecer 
um meio ambiente objetivo. O meio ambiente da firma é tratado como uma 
imagem na mente do empresário das possibilidades e restrições com as quais ele 
se confronta. Enfim, para a autora é uma imagem que de fato determina o com-
portamento do empresário.
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Esse conceito da imagem vem de Boulding (1977). Sua argumentação básica 
é que o processo de decisão neoclássico, baseado na otimização de alternativas e 
combinações de alternativas excludentes, teria duas fragilidades. Primeiro, seria 
impossível na prática, pois envolveria um número tão grande de processamentos, 
que nem um computador seria capaz de fazê-lo em tempo hábil. Segundo, em 
mercados imperfeitos (que são a regra em nossas economias) não é disponível a 
relação entre preços e quantidades necessária às tomadas de decisão. Assim, as 
decisões empresariais seriam tomadas muito mais em função da imagem da reali-
dade existente na mente dos empresários do que em um cálculo ótimo e objetivo 
matematicamente.

Sob esse aspecto, Penrose considera ser de relevância limitada a consideração 
tradicional de que a produtividade e os custos da firma tenderiam ceteris paribus  
a ser menores em uma firma mais especializada do que em uma mais diversifi-
cada, além do retorno do investimento ser maior  nas firmas mais especializadas, 
pois essa visão não consideraria o uso lucrativo de recursos  por uma firma sob 
condições de mudança. Esse último erro ocorre devido a dois motivos. Primeiro, 
uma firma especializada é altamente vulnerável em um ambiente de mudança tec-
nológica e de preferências dos clientes, podendo sempre fazer uso mais lucrativo 
de seus recursos no decorrer do tempo por diversificar sua produção sobre uma 
variedade de recursos. Segundo, a natureza mutante das oportunidades produti-
vas da firma continuamente apresenta novas chances de investimento, nas quais é 
lucrativo para a firma firmar vantagem enquanto ao mesmo tempo mantém, ou 
expande, aquelas linhas de produção nas quais já tenha extensivamente compro-
metido seus recursos. 

As novas oportunidades surgem naturalmente das mudanças de preço, pre-
ferências dos clientes e das condições de mercado, além da firma ao longo do 
tempo desenvolver serviços produtivos e conhecimento internamente. Por um 
lado, as ações esperadas dos competidores são parte de um ambiente externo da 
firma. Por outro lado, as técnicas adotadas pela firma para manter sua posição 
em face da competição têm em si uma significante influência nos tipos de serviço 
produtivo que são criados dentro da firma. Há, portanto, uma relação simultâ-
nea e recursiva entre mudanças nas condições externas, o tipo de competição 
efetivada e as mudanças na firma em si. Há uma necessidade constante de novos 
produtos exigida pelos clientes. 

Essas evidências do comportamento do mercado tornam vulneráveis as 
firmas (além de restringir suas perspectivas de crescimento) que confinam sua 
produção em um estreito conjunto de produtos. 

Penrose assume que diversificação da firma ocorre quando, sem abando-
nar inteiramente suas linhas já existentes de produto, ela busca novas linhas 
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de produtos, que são significativamente diferentes dos produtos já produzidos, 
gerando alguma diferença na produção e na distribuição.

Assim, a autora mostra ser fundamental para o crescimento da firma a diver-
sificação de seus produtos, ao contrário de Coase que assume haver um tamanho 
ótimo da firma, tendendo a mesma a se especializar. 

2.2. Duas teorias principais de tomada de decisão dentro da firma.

Nosso objetivo aqui é descrever duas teorias principais de tomada de decisão da 
firma, de forma a selecionar as atitudes empresariais pesquisadas.

Sob um ponto de vista neoclássico, o objetivo da firma seria maximizar 
rendimentos líquidos, a partir de informações de preços e de uma função de pro-
dução tecnologicamente determinada. Nesse aspecto, as decisões administrativas 
procurariam maximizar os retornos líquidos a partir da análise de deslocamentos 
nas posições de equilíbrio. Os procedimentos administrativos buscariam derivar 
as condições de custo mínimo sob qualquer produção fixa, a partir de onde se 
derivaria a decisão administrativa ótima.

A derivação dessa decisão administrativa ótima viria da consideração de todas 
as possibilidades possíveis, no momento da tomada de decisão, quanto aos retornos 
(independente do método utilizado para calculá-los) – a esse respeito ver Gitman 
(1997). Ou seja, haveria um procedimento de consideração de todas as alternativas (e 
combinações) de possibilidades e a escolha racional da alternativa ótima.

Uma outra teoria, proposta por Cyert e March (2005), parte da concep-
ção de que uma organização é uma aliança temporária (coalizão) de indivíduos, 
alguns dos quais organizados em sub-coalizões. Como os objetivos organizacio-
nais não podem ser descritos em termos de ordenamentos de preferências, além 
da existência de conflitos não resolvidos serem comuns, uma teoria positiva da 
decisão organizacional é muito difícil. As afirmações motivacionais e cognitivas 
da teoria anterior (lucro máximo e certeza e conhecimento da distribuição de 
probabilidade de eventos futuros) são consideradas irrealistas pelos dois últimos 
autores.

Assim, considera-se que os principais caminhos nos quais os objetivos da 
coalizão (ou firma) se formam são:

i) O processo organizacional interno de controle pelo qual os objetivos da 
firma são elaborados e estabilizados.

ii) O processo de ajuste à experiência pelo qual acordos de coalizão são 
alterados em resposta a mudanças no meio-ambiente.

iii) O processo de barganha pelo qual a composição e termos gerais da 
coalizão são fixados.



Características das Decisões para Inovar das Empresas da Paedi 377

E ainda mais, os objetivos da coalizão ou firma têm os seguintes atributos:

i) Alguns objetivos são estabelecidos na forma de constrangimentos dos 
níveis de aspiração.

ii) Outros objetivos são estabelecidos em uma forma não operacional.

iii) Finalmente, os objetivos são imperfeitamente racionalizados.

 A história da firma, adicionalmente, é condicionante do comportamento 
corrente da organização, pois orçamentos passados tornam-se precedentes para 
orçamentos presentes; alocações de recursos o são para futuras alocações; e barga-
nhas passadas para barganhas presentes. Ou seja: acordos institucionais de hoje são 
sedimentados em arranjos semi-permanentes. Os objetivos não são determinados 
por uma situação de barganha pura que comece da estaca zero a cada decisão 
(experiência dos indivíduos importa). 

Dessa forma, uma coalizão organizacional é sempre imperfeita, e viável se 
os pagamentos feitos para os membros da firma são adequados para mantê-los na 
organização.

A coalizão não requer nem consistência, nem completude de informações, o 
que implica que certo conjunto de informações e expectativas é formado dentro 
da organização. A firma, portanto, tem uma série de objetivos mais ou menos 
imperfeitamente racionalizados em termos de objetivos mais gerais. 

Assumindo que as firmas se engajem em processos de busca de seus obje-
tivos, não é esperado que se encontre ou não se encontre algo como um nível 
constante de busca. O que ocorre é a existência de um conjunto de classes de 
busca representando diferentes intensidades e tipos de busca do tipo: se x falha, 
faz-se y; se z ocorre, faz-se w, etc. 

Em outros termos: dado certo objetivo, regras de bolso para avaliar alterna-
tivas estabelecem alguns constrangimentos e alocação de recursos, mesmo embora 
a alocação seja substancialmente descentralizada e não haja nenhuma comparação 
consciente de investimentos alternativos específicos.

Temos, portanto, uma dicotomia de teorias sobre a firma: a primeira acre-
ditaria em um jogo exaustivo de avaliações de alternativas para tomar decisões; 
a segunda acreditaria numa determinação histórica de regras de bolso, que não 
esgotariam sistemática e exaustivamente a combinação de alternativas a cada 
momento do tempo, refletindo procedimentos sedimentados na firma de como 
lidar com determinada busca de objetivos.

Como nosso objetivo aqui é a inovação da firma, no primeiro caso a empresa 
estaria analisando de forma exaustiva todas alternativas de investimento em P&D, 
enquanto no segundo caso teria uma regra de bolso própria para fazê-lo.
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2.3. Inovação antecipada ao estímulo do mercado ou decorrente desse 
estímulo?

Outra dicotomia pesquisada se refere à postura da firma frente ao mercado para 
inovar.

Uma primeira postura se deve a Schumpeter (1939, 1982 e 1984). Seu ponto 
de partida é o fluxo circular da atividade econômica. Esse último representa teori-
camente um conjunto de trocas aprimoradas através de sua repetição no tempo, 
de forma que ocorrem sempre da mesma forma, por serem já as mais eficientes 
em termos econômicos. Assim, há uma forte e determinadora lógica produtiva e 
de trocas que se repetem, por serem as melhores conhecidas. Os indivíduos vivem 
sistematicamente do produzido no período anterior, repetindo no período atual 
os processos e trocas consagrados. Como escreve Schumpeter (1982, pag. 16):

Do fato de que todos os bens encontram um mercado, segue-se novamente que o 
fluxo circular da vida econômica é fechado, em outras palavras, que os vendedores de 
todas as mercadorias aparecem novamente como compradores em medida suficiente 
para adquirir os bens que manterão seu consumo e seu equipamento produtivo no 
período econômico seguinte e no nível obtido até então, e vice-versa.

Duas consequências vêm deste modelo. Primeiro, no fluxo circular as com-
binações de bens produtivos são sempre as mesmas, por serem ideais a partir de 
longa aprendizagem. Segundo, não pode haver lucro, pois quem vende aparece 
simultaneamente como vendedor e houve um aprimoramento tal que cada um 
trabalha na eficiência ideal, logo as trocas refletem valores ideais que, se inclu-
íssem o lucro líquido, estariam supondo a não continuidade do próprio fluxo 
circular como dado.

O lucro só surge no sistema econômico quando o empresário (que se distin-
gue do mero produtor) combina de forma nova e inédita um conjunto específico 
de recursos produtivos, rompendo o fluxo circular e justificando o aparecimento 
de um valor extra na troca de mercadorias. A inovação, assim definida, e a prin-
cípio inédita, passa a gerar um produto novo, que aos poucos vai induzindo a 
imitação por outros produtores, até o lucro ir se desvanecendo e, finalmente, levar 
à geração de outro fluxo circular, distinto do anterior.

Para nós aqui, o importante é conceber que a inovação se antecipa às neces-
sidades do mercado, ou do fluxo circular. Ela não existe na escala de preferências 
dada dos demandantes, antes de efetivamente chegar ao mercado. Na verdade, 
essa inovação tem um caráter bastante radical. Nos sistemas econômicos atuais, as 
inovações viraram a regra de pelo menos um conjunto importante das empresas. 
Cabe então aqui a pergunta: as inovações schumpeterianas não estariam fazendo 
parte do próprio fluxo circular?
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A resposta do próprio Schumpeter (1939) seria a seguinte: haveria inovações 
mais radicais e outras menos, derivadas das primeiras. E não se cairia no fluxo 
circular (aqui tratado em termos teóricos e ideais), mas numa dinâmica cíclica 
do crescimento econômico. Assim, se estaria preservando a iniciativa inovadora 
como ocorrendo antes da existência de preferências dadas, apenas cotejando o 
grau de antecipação feito.

A outra vertente de ótica sobre inovação se deve basicamente a Schmookler 
(1966, apud Scherer, 1982). Sua postura é de que a demanda joga o principal 
papel na determinação tanto da direção quanto da magnitude da inovação. Como 
mostra Scherer (1982), as bases de sua teoria são as seguintes:

i) That the ability to make inventions is widespread, flexible, and respon-
sive to profit-making opportunities.

ii) That the larger an actual or potential market is , the more inventive 
activity will be directed toward it, partly because the profitability of in-
vention rises with market size, all else equal, and partly because chance 
encounters between  inventive talent and a problem needing solution 
are more frequent, the more productive activity there is devoted to 
meeting some demand.

Schmookler (idem) considera que em algumas indústrias (como química, 
eletrônica e máquinas) têm vantagens comparativas em inovação, devido ao fácil 
acesso conhecimento científico e tecnológico em seus campos. Mas o autor argu-
menta que essas bases de conhecimento são altamente adaptáveis e sua aplicação 
dependente de relativa lucratividade, de tal forma que as invenções fluem de 
indústrias altamente geradoras de conhecimento para aquelas que são altamente 
demandantes delas, como uma espécie de matriz insumo-produto de tecnologia.

O teste de Scherer (1982) parece válido para a indústria de bens de capi-
tal americana, confirmando a teoria para esse setor como origem da inovação. 
Construir uma evidência para o Brasil através da Paedi seria do escopo do pre-
sente trabalho.

2.4. P&D interno ou externo?

Nesse trabalho consideramos uma última dicotomia: se a empresa faz principal-
mente P&D interno ou externo. Não identificamos necessariamente uma teoria 
ligada a uma ou outra opção, buscando empiricamente um padrão a ser verifi-
cado, qualquer que seja ele.
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3. MetoDoLoGIA ADotADA.

3.1. Categorias criadas.

Trabalhamos com quatro dicotomias. A cada dicotomia foi atribuída uma variá-
vel binária, de acordo com o quadro abaixo.

quadro 1
Referência de variáveis de inovação e seus valores

variável 
binária

Diversificação regra de bolso
Antecipação do 

mercado
P&D Interno

sim (1) não (0) sim (1) não (0) sim (1) não (0) sim (1) não (0)

dv esP rB ot Ant sG Pdi Pde

A primeira dicotomia, ou seja, se a estratégia da firma é a diversificação 
de produtos ou a especialização em poucos produtos, procurou identificar se a 
firma, para crescer, principalmente busca uma das duas inserções no mercado. 
Essa variável não se refere necessariamente a uma pergunta específica, mas foi 
deduzida do relato pertencente à primeira parte da entrevista. Os entrevistados 
relatam a experiência da empresa e falam dos produtos desenvolvidos. No bloco 
de Inovação da Empresa. A pergunta (4) pergunta o que a empresa busca com 
as inovações – a partir dessa resposta se definiu a configuração da variável de 
Diversificação, junto aos relatos citados logo antes.

A segunda dicotomia trata do seguinte: a empresa, para gerir seu departa-
mento de P&D, utiliza preponderantemente de uma Regra de Bolso, como defi-
nido antes, ou procura exaustivamente o melhor retorno entre vários projetos possíveis 
de serem implementados, sem uma hierarquia organizacional de tomada de decisão 
pré-definida? Sua resposta vem da pergunta (6), item (c), que pergunta o seguinte: 
“Como são tomadas as decisões em relação a P&D?”.

A terceira dicotomia busca identificar se a empresa, para inovar, se ante-
cipa a uma expressão clara do mercado, ou se ela se antecipa às necessidades do 
mercado, procurando em parte “criar uma necessidade”. Essa variável não tem 
origem em nenhuma pergunta específica, mas pode ser deduzida do relato do 
entrevistado quando descreve a evolução histórica da empresa e quando responde 
o bloco de Inovação na Empresa.

A quarta dicotomia busca identificar se a empresa, para desenvolver P&D, o 
faz internamente através de um departamento próprio, ou se contrata pesquisa de 
fontes externas à empresa. Baseou-se na resposta à questão (7): “Contrata P&D 
externo à empresa?”. Nos casos em que a firma tem P&D interno estruturado e 
também o contrata externamente, optou-se por assumir como P&D interno, por 
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entendermos que o último seria o orientador da pesquisa na empresa, pois do 
contrário não existiria.

Em todas as quatro dicotomias, as empresas que não apresentaram evidên-
cias suficientes para se optar com segurança tanto pelo “sim” quanto pelo “não” 
foram eliminadas.

3.2. Metodologia de encontro de padrões de respostas.

Foram lidas 109 entrevistas com empresários, buscando preencher as dicotomias 
acima. Procuramos identificar padrões de respostas entre as variáveis relacionadas 
acima através da metodologia de Análise de Correspondência (AC).

A análise de correspondência é uma técnica exploratória de estatística multi-
variada para dados qualitativos dispostos em uma tabela de contingência. O obje-
tivo da técnica é verificar se existe relação entre as linhas e as colunas dessa matriz 
de dados e como ela está disposta. Ela permite que se crie um score das linhas e 
colunas que podem ser dispostos graficamente em um sistema de coordenadas. 
A AC é uma técnica na qual o único pré-requisito para a aplicação é dispor de 
uma matriz retangular de informações com dados não negativos. É uma técnica 
interessante que permite que sejam detectadas relações que não seriam visíveis a 
olho nu ou mesmo com estatísticas simples.

A AC resumidamente pode ser elaborada com alguns passos. Primeiramente, 

seja uma tabela de contingência de variáveis A (linha) e B (coluna), na qual o total 

de observações é igual a 
1 1

i j

I J

i j

N n
= =

= ∑∑ , onde nij é a frequência absoluta da linha 

i na coluna j na matriz de dimensão IxJ. O próximo passo é a obtenção da matriz 

de correspondência P. Essa matriz é composta pela frequência relativa de cada 

um dos nij elementos que é obtida por pij = nij / n. A probabilidade marginal é 

calculada da seguinte forma: i. ij p =  p
j

∑ e .j ij p =  p
i

∑ .

O próximo passo é o cálculo das matrizes de perfil linha e coluna. A 
matriz de perfil linha é a matriz diagonal Dr, cujos elementos diagonais são: 

1. 2. .' ( ... )In n n
r

n n n
= . A matriz de perfil coluna é a matriz diagonal Dc, cujos ele-

mentos diagonais são: 
.1 .2 .' ( ... )Jn n n

c
n n n

= .

Seja a matriz 'P P rc= − . Cada elemento desta matriz é a compara-

ção de cada uma das proporções observadas com a esperada sob hipótese de 



PAEDI: Pesquisa sobre Atitudes Empresariais para Desenvolvimento e Inovação382

independência das variáveis A e B. Desta forma, pode-se obter os autovalores e 

autovetores (JOHNSON e WICHERN, 2002) da matriz IxJP da seguinte forma:

 'I x JP W Z= Λ  \* MERGEFORMAT (0.1)

onde 1/ 2

r I x KW D U= é uma matriz de dimensão IxK, 1/ 2
c I x KZ D V=  é 

uma matriz de dimensão JxK, U e V são matrizes ortogonais e Λ é a matriz de 

dimensão KxK com os autovalores de P  dispostos de forma decrescente. As 

matrizes U e V são compostas pelos autovalores de 'PP   e 'P P  , respectivamente 

e k = posto ( P ) = min (I-1, J-1).

A equação 1.1 permite que as linhas e as colunas da matriz P  possam ser 
escritas como combinações lineares de 'Z  e W , nesta ordem e desta forma, as 
coordenadas principais das linhas e colunas (MINGOTI, 2005) são respectiva-
mente da forma:

 1
I x K r I x K K x KY D W−= Λ  \* MERGEFORMAT (0.2)

 1
j x K c J x K K x KT D Z−= Λ  \* MERGEFORMAT (0.3)

Logo, a matriz P pode ser reescrita como uma função dos autovalores e das 
coordenadas principais mostradas anteriormente, ou seja:

 
1

ˆ'
k

i i i
i

P P rc w zλ
=

= − = ∑   \* MERGEFORMAT (0.4)

em que iw representa a i-ésima coluna de W e iz  a i-ésima coluna de Z, 
onde k = posto ( P ) = min (I-1, J-1). A inércia total ou variação do sistema é 
representada por: 

 2

1

k

i
i

λ
=
∑  \* MERGEFORMAT (0.5)

onde iλ são os autovalores não-nulos da diagonal da matriz , 1, 2,..., .i kΛ =  
É importante notar que a maior representatividade com relação a associação das 
variáveis A e B está ligada diretamente às duas primeiras coordenadas principais, 
pois os autovalores destas são os maiores.

De posse das informações anteriores, é possível a elaboração de um gráfico 
de dispersão com o objetivo de verificar uma possível existência de associação 
entre as variáveis. A interpretação do gráfico é feita não baseada na distância 
Euclidiana, mas na distância Qui-Quadrado. 

Quando dois pontos estão próximos tendo como referencial certa dimensão, o 
significado básico é que as categorias são homogêneas, enquanto que pontos distantes 
representam heterogeneidade. 
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4. resuLtADos obtIDos.

4.1. Tabulação de ocorrências relativas de respostas.

Abaixo apresentamos as ocorrências simples de respostas.

tabela 1
Ocorrência de Respostas (%)

DIversIfICAÇÃo 71,11
regra de bolso Antecipação P&D Interno

93,75 84,38 78,13

esPeCIALIZAÇÃo 28,89
regra de bolso Antecipação P&D Interno

38,46 30,77 69,23

A seguir, apresentamos os resultados da Análise de Correspondência:

Onde:

DV = Diversificação.

ESP = Especialização.

ANT = Antecipação da Inovação às Necessidades do Mercado.

RB = Regra de Bolso na Administração de P&D.

PDI = P&D Interno.

PDE = P&D Externo.

OT = Otimização na Tomada de Decisões para P&D.

SG = Seguidora das Necessidades do Mercado Identificadas.
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4.2. Análise dos resultados.

Podemos afirmar que há dois grupos de ocorrências, ou dois grupos de estratégias 
homogêneas: primeiro a que liga DV, ANT, RB e PDI; segundo, uma que liga 
ESP, OT e SG. Além disso, a estratégia de PDE aparece isolada, não fazendo parte 
de nenhum dos dois grupos acima.

Por um lado, o grupo de estratégias de liderada pela diversificação, na linha 
de Penrose, é mais homogênea e coesa que a de especialização, na linha de Coase. 
Essas empresas geralmente se antecipam às necessidades do mercado, mais criando 
as mesmas do que seguindo-as, numa linha mais schumpeteriana. Além disso, suas 
decisões de investimento em P&D utilizam preponderantemente de regras de bol-
so, ou seja, procedimentos organizacionais sedimentados pela experiência histórica 
da firma, que se consubstanciam em rotinas administrativas, na linha de Nelson e 
Winter (1982). Finalmente, essas são firmas que preponderantemente fazem P&D 
interno. Esse último resultado parece razoável, já que as características anteriores 
desse grupo nos induzem a supor (apesar de não podermos comprovar) que há 
conhecimentos tácitos acumulados devido à atividade própria de P&D. 

Por outro lado, o grupo de estratégias lideradas pela especialização revela fir-
mas mais reativas do ponto de vista inovador, provavelmente com procedimentos 
organizacionais que buscam a otimização de opções alternativas de investimento 
em P&D. O fato de nesse grupo não se ter uma coesão com nenhuma categoria 
de P&D parece compreensível: essa decisão dependeria das alternativas conjuntu-
rais à mão, e menos de uma opção sedimentada pela experiência.

O fato de P&D externo não pertencer a nenhum dos dois grupos parece 
compreensível, à luz da leitura das entrevistas. De fato, a cooperação com univer-
sidades e institutos de pesquisa é, via de regra, vista com reservas, devido a dois 
problemas: pouca agilidade dessas instituições, geralmente muito burocráticas; e 
pequena garantia de sigilo dos resultados finais das pesquisas. Bahia (2008) apon-
ta resultados semelhantes para as empresas da amostra da PINTEC 2003.   

Podemos assim dizer que o empresariado industrial é mais propenso à ino-
vação no Brasil segue práticas schumpeterianas na sua maioria e com consistência 
interna organizacional maior que o grupo de ênfase organizacional reativa.

5. CoNCLusÃo.

A principal conclusão deste trabalho é a seguinte: as práticas de inovação das 
firmas inovadoras (ou potenciais inovadoras) da indústria brasileira têm frequ-
ência e coesão maiores entre aquelas que são proativas do que entre as reativas 
em relação à dinâmica do mercado. Isso é importante, pois configura um quadro 
onde instrumentos adequados de fomento à inovação podem induzir as firmas 
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industriais brasileiras inovadoras a se adiantarem ao comportamento conjuntural 
do mercado. Em outras palavras, há um núcleo de empresas proativas, capazes de 
liderar a inovação na indústria brasileira.

Além disso, deve-se frisar que o comportamento reativo não traz em si ne-
nhum problema. Essas empresas podem ser também inovadoras, apenas configu-
rando um quadro mais de difusão que de criação. É coerente com a intuição que 
a difusão se aproxime mais do cálculo otimizador, pois são firmas que trabalham 
com um leque de opções tecnológicas já mais difundidas, o que as leva a otimiza-
rem o retorno das opções disponíveis. 

Deve-se ressaltar, quanto ao dito acima, que o Sistema Nacional de Inova-
ção brasileiro é ainda pouco maduro, apresentando muitas fragilidades (sob esse 
aspecto, ver Bahia, 2008). Assim, qualquer política pública de apoio à inovação 
deve buscar uma complementação desse Sistema, se pretende atingir maior or-
ganicidade dos efeitos das inovações no tecido industrial e na economia do país.
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cAPÍtulo 12

MeCANIsMos e ferrAMeNtAs DA INovAÇÃo NAs eMPresAs 
PAeDI

maria caramez carlotto1

1. INtroDuÇÃo

Dentre os estudos que buscam explicar as causas do crescimento econômico 
parece haver um consenso cada vez mais consolidado em torno da percepção de 
que a inovação – pelo seu significado para a produtividade, para a competitivi-
dade e para a conquista de novos mercados – constitui um fator explicativo pelo 
seu efeito sobre o crescimento das empresas e, consequentemente, segundo tais 
estudos, sobre as economias nacionais como um todo2. 

Um desdobramento desse consenso é o aumento significativo do número 
de trabalhos que busca caracterizar a inovação, entender suas causas e constrangi-
mentos, descrever seus atores e dinâmicas para, a partir de então, encontrar meios 
de incentivá-la. Nesse contexto, ideias como “eficiência” e “gestão” da inovação 
assumem uma importância cada vez maior. No entanto, a compreensão dos limi-
tes impostos à administração e ao controle do trabalho cognitivo e dos processos 
complexos que perpassam a inovação, permanece um desafio aberto. No caso 
do Brasil, pouco se sabe sobre as práticas de gestão da inovação das empresas 
nacionais, bem como sobre os seus efeitos reais para o desempenho das mesmas. 

O objetivo do presente capítulo é, justamente, avançar no entendimento de 
como se organiza, no âmbito da empresa, o esforço de controle e administração 
de processos de inovação. Partindo do detalhamento das principais práticas de 
gestão da inovação mencionadas por empresários brasileiros3  e analisando como 

1. Pesquisadora cebrap
2. embora a ideia de que a inovação constitui o fator explicativo chave do crescimento econômico seja cada vez mais 
consensual na literatura, existem algumas divergências. Por exemplo, o editorial do volume 52 da Montly Review 
afirma: “the new economy has also been associated with the development of a more flexible workforce: non-union-
ized, highly mobile, just-in-time workers, sometimes embodying new jobs skills. (...) the elevated rates of return offered 
by the newer technologies in the united states are largely the result of a reduction in labor costs per unit of output. the 
rates of return on investiments in the same new technologies are correspondingly less in europe and japan because 
businesses there face higher costs os displacing workers”. (montly review, 2001)
3. entrevistados pela Paedi.
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essas práticas relacionam-se com outras características da empresa – tais como, 
percentual do faturamento investido em P&D e estruturação do departamento 
de P&D – buscaremos avançar na compreensão do esforço que as empresas bra-
sileiras têm feito para gerir os seus processos de inovação.

O artigo está dividido em três partes. A primeira apresenta as “origens” 
da ideia de gestão da inovação, seus fundamentos teóricos e como ela pode ser 
entendida no contexto brasileiro. A segunda busca, partindo das entrevistas da 
Paedi4, mapear os sentidos atribuídos pelos empresários à “gestão da inovação”, 
bem como as principais práticas mencionadas e, a partir de uma  classificação des-
sas práticas, qual a frequência de utilização de cada uma delas. A terceira e última 
parte relaciona essas práticas de gestão a outros “inputs”5 da inovação, tais como: 
percentual do faturamento investido em P&D e estruturação do departamento 
de P&D, buscando relacionar o uso de dispositivos de gestão  com outras atitudes 
da empresa em relação à inovação. 

A nossa hipótese geral é de que existe uma relação positiva entre investimento 
em P&D e estruturação do departamento de P&D e a menção à práticas de gestão, 
ou seja, que o intuito de gerir a inovação é acompanhado de outras atitudes posi-
tivas em relação à inovação (como, por exemplo, maior investimento e maio grau 
de estruturação da pesquisa e do desenvolvimento) e, nesse sentido, não aparece 
isoladamente, mas compõe a atitude geral da empresa em relação à inovação. 

2. CoLoCANDo o ProbLeMA: As “orIGeNs” DA GestÃo DA INovAÇÃo

Para entender por que o problema da “gestão da inovação” emerge como questão 
central no estudo e promoção da inovação é preciso retornar à definição de ino-
vação e à importância da noção de “eficiência da inovação”.

A inovação é definida, em geral, como a atividade de transformação de 
conhecimento em bens comercializáveis, ou seja, de fazer com que “invenções” 
práticas e/ou científicas traduzam-se em produtos e processos que possam ser 
inseridos na dinâmica econômica, seja diretamente – como produto novo ou 
modificado – seja indiretamente – como processo produtivo, mudança organiza-
cional, estratégia comercial, etc. Em outras palavras, a inovação pressupõe uma 
mudança  engendrada pelo conhecimento prático e/ou científico do processo 
de produção e comercialização de produtos e que seja capaz de realizar-se no 
mercado. Nesse sentido, o European Trend Chart, ligado à Diretoria Geral de 
Empresas da Comissão Europeia, afirma que a inovação:

4. A Pesquisa sobre Atitudes empresariais para o desenvolvimento e a inovação (Paedi), realizada pelo cePrAP em 
parceria com o iPeA, fez, ao todo,  106 entrevistas com dirigentes empresariais brasileiros entre 2005 e 2006. 
5. o termo “input” é usado, aqui, no sentido de incentivo, ou seja, de outras práticas da empresa que representem 
incentivos à inovação na empresa. 
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(…) diz respeito à mudança e à habilidade de gerir a mudança 
no tempo. Inovação pode ser a exploração bem sucedida de novas 
ideias na forma de produto ou processo novo ou aprimorado, mas 
pode ser, também, a forma como esse produto ou processo é co-
mercializado. Do mesmo modo, inovação pode dizer respeito ao 
anúncio criativo de um produto já existente ou, ainda, à transfor-
mação no modelo de negócios de um determinado setor. ( EURO-
PEAN TRENDCHART, 2006, p. 12; grifos meus)

No mesmo sentido, o Manual de Oslo, ou seja, a OCDE, define inovação 
como:

(…) a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo méto-
do de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas 
de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações 
externas. (...) Um aspecto geral de uma inovação é que ela deve 
ter sido implementada. Um produto novo ou melhorado é im-
plementado quando introduzido no mercado. Novos processos, 
métodos de marketing e métodos organizacionais são implemen-
tados quando eles são efetivamente utilizados nas operações das 
empresas. (OCDE, 2005. p. 55-56)  

As duas definições de inovação citadas acima apontam no mesmo sentido: 
ambas entendem a inovação de modo bastante amplo, incluindo todas as fases 
do processo de produção e implementação de novos produtos e processos, desde 
a sua produção até a fase de comercialização, (ou seja, de difusão da inovação). 
Essa ampla gama de atividades que constitui os processos de inovação pode ser 
organizada, no entanto, em “dois momentos” distintos sem os quais não existe 
inovação: o processo de produção6 e o processo de implementação7 de uma 
invenção e/ou mudança8.

A percepção de que a inovação envolve o conjunto de atividades que pos-
sibilitam a transição entre a produção e a comercialização/implementação da 

6. o processo de produção da inovação pode ser intencional (a empresa se organiza para buscar, sistematicamente, 
mudanças e invenções) ou ocasional, acidental ou inusitado.
7. o processo de implementação pode ser tanto a comercialização de um novo produto, quanto a introdução de novos 
processos, métodos ou estratégias na atividade normal da empresa.
8 Pensar o processo de inovação como constituído por dois momentos inseparáveis não deve ser confundido com a 
chamada visão linear da inovação, que entendia a inovação como um processo temporalmente linear, que passva 
da pesquisa básica, à pesquisa aplicada, à implementação, à comercialização do produto. (stokes, 2005). o que está 
sendo dito, aqui, tem a ver com o reconhecimento de que a inovação é composta por um momento de criação da 
mudança – científica ou prática – e um momento de comercialização e que, portanto, a passagem entre os dois é algo 
importante na dinâmica de inovação. essa passagem, no entanto, nada tem de linear e consecutiva. Ao contrário, trata-
-se de um processo complexo e intrincado para o qual contribuem diferentes atores, regras e práticas. 
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invenção está presente, por exemplo, no Manual de Oslo que define as atividades 
inovadoras como:

(…) etapas científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras e 
comerciais que conduzem, ou visam conduzir, à implementação 
de inovações9. (...) As atividades de inovação também inserem a 
P&D. (OCDE, 2005. p. 55-56). 

Entendido como resultado desses dois momentos, o processo de inovação 
pode ser pensado, também, como a relação entre “inputs” e “outputs”, entre 
recursos e resultados, ou seja, como uma relação de investimento, e é no âmbito 
dessa definição que a noção de “eficiência da inovação” – ou seja, de “eficiência” da 
passagem de um momento a outro do processo10 – assume lugar central. De novo,  
segundo o a pesquisa da Diretoria Geral de Empresas da Comissão Europeia:

O conceito de eficiência da inovação é uma dimensão chave da 
política para a inovação. A eficiência da inovação pode ser medida 
como a habilidade das firmas para transformar inputs em outputs. 
(EUROPEAN TRENDCHART, 2006. p. 22). 

Ou seja, a noção de “eficiência da inovação” exprime a capacidade de uma 
empresa ou entidade produtiva de passar do momento de criação a um momento 
de implementação de invenções e mudanças, revertendo recursos em resultados 
numa relação típica de investimento e retorno. No caso das empresas, especifica-
mente, esses resultados são de natureza essencialmente econômica, podendo ser 
medidos tanto em termos de retorno financeiro de novos produtos e em ganhos 
de produtividade quanto em termos de aumento da participação em determinado 
mercado.

A percepção de que o processo de inovação pode ser medido em termos 
de eficiência econômica pressupõe a conceitualização de tal processo em termos 
econômicos, ou seja, a compreensão de que a inovação não é exógena à economia 
e que, portanto, não se constitui como um processo extraeconômico como pen-
savam, por muito tempo, alguns economistas e teóricos da inovação particular-
mente quando associavam a inovação à ciência, vista então como uma atividade 
não econômica.

Os primeiros passos no sentido de conceitualizar a mudança tecnológica 
em termos de atividade econômica foram dados no estudo clássico de Cristopher 
Freeman, chamado The Economics of Industrial Innovation de 1974, no qual o 

9. lembrando que, pela definição do manual, um produto é implementado quando introduzido no mercado. 
10. essa forma específica de compreender a inovação tem origem na diferenciação clássica de schumpeter entre 
inovação e invenção (schumpeter, 1984), ou seja, na ênfase sobre a importância do processo de tradução da invenção 
em bem passível de comercialização. 
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autor propõe justamente o estudo sistemático da atividade de inovação enquanto 
uma atividade econômica. O ponto de partida de Freeman era a constatação de 
que embora os economistas reconhecessem, em geral, a importância crucial da 
mudança tecnológica para a dinâmica da economia – sobretudo por meio do 
seu impacto sobre a aceleração do crescimento econômico –, poucos eram os 
autores que se detinham no exame sistemático da invenção e da inovação a partir 
do referencial econômico. Segundo ele, mesmo Schumpeter, que reservou para o 
processo de destruição criativa, ou seja, para a inovação, um lugar absolutamente 
central

(...) não concedeu à geração e à difusão de inventos e inova-
ções o tratamento de tema passível de estudo econômico nem, 
em nenhum sentido, de “output” do trabalho organizado de 
pesquisa e desenvolvimento experimental. (...) No entanto, na 
época em que Schumpeter escreveu suas obras já existia uma rede 
de laboratórios de pesquisa organizada e de instituições relaciona-
das dentro do Estado, das universidades e das indústria que em-
pregavam uma equipe profissional com dedicação exclusiva. Esta 
indústria de P&d pode submeter-se à análise econômica assim 
como qualquer outra. Seu “output” pode ser um fluxo de infor-
mação nova, tanto de caráter geral (o resultado da pesquisa funda-
mental ou básica) como relacionada com as aplicações específicas 
(pesquisa “aplicada”)”. (Freeman, : 26 e 27; Grifos meus).  

Podemos perceber claramente como o autor propõe que, a partir da orga-
nização profissional da pesquisa científica e da inovação torna-se possível avaliar 
essa atividade a partir do instrumental teórico e metodológico da economia. 
Isso significa, acima de tudo, que é possível medir essa atividade em termos de 
inputs e outputs, ou seja, como uma relação de investimento, com insumos e 
resultados. Essa forma específica de conceitualizar a atividade de inovação abre 
possibilidade para pensar o problema da eficiência da inovação, ou seja, a forma 
mais ou menos eficaz com que a atividade está transformando um recurso inicial 
(sob a forma de insumos/ investimentos) em retorno econômico (sob a forma de 
resultados). É interessante observar que Freeman não atribui a possibilidade de 
conceitualização e organização da atividade de inovação em termos econômico a 
uma suposta natureza econômica da inovação, mas sim, ao processo histórico de 
organização e profissionalização dessa atividade.  

Se a atividade de inovação pode ser analisada a partir do referencial econô-
mico isso significa, quase que imediatamente, que ela pode ser, também, organi-
zada segundo critérios de eficiência econômica. É nesse sentido que se desenvol-
vem os estudos sistemáticos sobre a gestão da inovação para a qual Freeman já 
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dava atenção especial. 

Porém, desde que Freeman escreveu seu livro, em 1974, o processo de 
compreensão da inovação e de mensuração da sua eficiência sofreu mudanças 
importantes. Na longa citação do autor fica evidente, em primeiro lugar, que ele 
concede um lugar central ao processo de pesquisa e desenvolvimento, ênfase que 
vai sendo progressivamente diluída em nome de um reconhecimento da enorme 
complexidade do processo de inovação, constituída de inúmeros momentos que 
passam, por sua vez, por todas as atividades e setores da empresa e não só os 
departamentos de Pesquisa e Desenvolvimento.

Essa mudança aparentemente sutil tem, na verdade, consequências enormes 
e relacionadas à chamada crise do modelo linear de inovação. Em termos bem 
gerais, o modelo linear – que, em grande medida, orientou as formulações sobre 
a inovação de autores como Schumpeter e Freeman e fundamentou boa parte 
das políticas nacionais de ciência e tecnologia na segunda metade do século XX – 
baseia-se na ideia de que a principal “fonte” da inovação é a ciência organizada em 
atividades de Pesquisa & Desenvolvimento que devem ser, portanto, o foco quase 
que exclusivo da promoção da inovação tanto no âmbito da gestão empresarial, 
quanto ação do Estado, via política pública (Stokes, 2005; Rosemberg, 2006). 

Essa inflexão na percepção da dinâmica da inovação como um processo 
essencialmente não linear, ou seja, processual e complexo, e cujo momento mais 
importante não é  necessariamente a produção de um “conhecimento novo”, mas 
a rapidez com que é implementada e difundida a mudança, implica uma altera-
ção importante na forma como se pensa a eficiência da inovação (ou seja, na 
forma de mensurar os seus resultados) e, consequentemente, na forma como se 
procura aumentar essa eficiência (ou seja, na forma como a inovação é gerida). 
Esta mudança se deu tanto dentro das empresas11 (por meio de mecanismos e fer-
ramentas de gestão que passam a ser cada vez mais desenvolvidos e aplicados não 
só para gerir as atividades de P&D, mas todas as atividades necessárias à imple-
mentação da inovação ) quanto no nível do Estado (por meio de um conjunto 
enorme de dispositivos, tais como leis, programas e políticas públicas voltadas 
para a transferência e comercialização das pesquisas financiadas com dinheiro 
público).

Essa mudança nos processos de gestão da inovação na empresa foi observada 
por Newbould (1992) numa análise sobre a gestão de departamentos de P&D. 
Embora o autor não mencione, explicitamente, a crise do modelo linear de ino-
vação, a sua descrição das mudanças sofridas pela gestão da P&D na empresa 

11. Para mais detalhes sobre a transferência da ênfase da gestão da inovação do momento da geração de novos 
conhecimentos – ou seja, da pesquisa tecnológica – para o momento da implementação de inovações que podem ou 
não ter sido geradas internamente à empresa, ver a análise crítica de ernst (1998). 
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entre as décadas de 1960 e 1990 aponta exatamente no sentido de uma crescente 
flexibilização e integração do departamento de P&D a outros setores da empresa, 
ou seja, de uma gestão que compreende a inovação como um processo dinâmico 
que não se esgota na P&D.

Segundo o autor, entre as décadas de 1960, 1970 e 1980,  a gestão da P&D 
foi marcada por um esforço crescente no sentido de formalizar, focar e, em certo 
sentido, disciplinar o departamento de P&D a partir de metas e objetivos estri-
tamente ligados à pesquisa e ao desenvolvimento de novos produtos e processos, 
ou seja, uma gestão voltada para resultados técnicos e tecnológicos. A década de 
1990 representou, em certo sentido, uma inflexão nesse processo na medida em 
que a gestão da P&D passou a ser mais integrada, mais flexível e com objetivos 
mais comerciais/econômicos do que técnicos e tecnológicos. Ou seja, a gestão 
da P&D passou a buscar uma integração maior da P&D com a empresa como 
um todo e com o mercado. Não bastava desenvolver um produto ou processo 
novo. Era preciso desenvolver um produto novo que vendesse e aumentasse o 
faturamento da empresa ou um processo que gerasse imediatamente um aumento 
da lucratividade da empresa.

No Brasil, essas mudanças foram observadas por Corrêa e Andreassi (1994). 
Segundo esses autores, a abertura econômica brasileira e o consequente impacto 
sobre a competitividade impôs uma nova dinâmica à gestão dos departamentos 
de P&D, marcada pela busca crescente por eficiência/eficácia. Os efeitos princi-
pais foram uma maior integração do departamento de P&D com outros setores 
da empresa, em especial com a área comercial, mostrando a crescente importân-
cia que assume a necessidade de rápida implementação e difusão da inovação. 
Segundo os autores, essas mudanças: 

(…) revolucionam a forma de gerir a P&D nas empresas, aproxi-
mando o espectro de atuação dos pesquisadores e gerentes, aproxi-
mando-os das demais áreas da empresa e fazendo com que as ati-
vidades de P&D desenvolvam-se ao mesmo tempo, integradas ao 
mercado, refletindo suas necessidades” (Corrêa e Andreassi, 1994, 
p. 586)

Embora concentrem-se mais na gestão da P&D do que na gestão da inova-
ção como um todo, os autores reconhecem a necessidade de integrar a pesquisa 
e o desenvolvimento (a fase de “criação” da inovação, digamos assim) à atuação 
comercial da empresa (à fase de implementação/ comercialização da inovação) 
numa busca crescente por eficiência/eficácia medida em termos estritamente eco-
nômicos e não mais a partir de critérios simplesmente técnicos. Subentendido 
nesse movimento está, de um lado, o reconhecimento de que o processo de ino-
vação é complexo e, portanto, não se esgota na pesquisa e no desenvolvimento; 



PAEDI: Pesquisa sobre Atitudes Empresariais para Desenvolvimento e Inovação394

de outro, que a eficiência desse processo passa pela integração bem sucedida das 
diversas fases, em especial, como dissemos, da fase de criação com a fase de imple-
mentação. 

O presente artigo se concentra na gestão da inovação no âmbito da empresa 
– ou seja, a sua promoção e organização sistemática por parte da administra-
ção empresarial.  O ponto de partida deste artigo é a percepção, cada vez mais 
difundida em parte da literatura sobre inovação, de que a gestão da inovação na 
empresa assume uma dimensão cada vez mais central. Nesse sentido, segundo 
Tseng e Goo: 

Conhecimento e inovação tornaram-se os recursos dominantes da 
economia do conhecimento contemporânea e são de longe mais 
importantes que a terra, o capital e o trabalho. A gestão eficien-
te de bens intangíveis e baseados em conhecimento tornou-se, 
portanto, fator chave para o sucesso corporativo, em especial 
em indústrias baseadas em conhecimento (...) O sucesso com-
petitivo depende menos da alocação estratégica de recursos físicos 
e financeiros e mais de gerência estratégica de capital intelectual 
(Tseng e  Goo, 2005, p. 188; grifo meu)

Ou ainda:

(...) os investimentos em tecnologia nem sempre atingem o nível 
esperado de produtividade/competitividade e, portanto, de desen-
volvimento econômico e de melhoria da qualidade de vida. (...) 
Estudos realizados sugerem que esta incapacidade em atingir os 
aumentos de produtividade/competitividade esperados se deve, 
em grande parte, às dificuldades que muitas empresas (....) têm 
em fazer face aos aspectos intangíveis do progresso tecnoló-
gico, nomeadamente à gestão do processo de inovação (...) O 
sucesso da inovação tecnológica empresarial depende, em grande 
medida, de aspectos como a estrutura da força de trabalho, a es-
tratégia, as alianças com outras empresas ou com universidades e, 
acima de tudo, a organização interna da empresa.  (Barañano, 
2005, p. 60; grifos meus)

O objeto de análise do presente artigo são, justamente, as práticas de gestão 
da inovação na empresa mencionadas pelos dirigentes empresariais entrevistados 
pela Paedi. É importante ressaltar que o presente artigo, por basear-se em entre-
vistas, vai acessar antes o discurso do que as práticas empresariais. Isso significa que 
ele vai trabalhar com as práticas de gestão tal como mencionadas pelos dirigentes 
empresariais, ou seja, a gestão tal como eles dizem que ocorre na empresa e não 
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tal como ela necessariamente ocorre12.  É evidente que, rigorosamente falando, o 
próprio discurso empresarial já constitui uma prática e mais, uma prática à qual 
devemos atribuir um valor em si13. Mas insistir na diferenciação entre o plano 
do discurso e plano da prática – prática e discurso tomados em termos literais – 
importa na medida em que representa uma precaução metodológica que impede 
equívocos importantes como o de tomar a elaboração discursiva de um sujeito 
sobre a realidade pela própria realidade tal como, por exemplo, quando conside-
ramos o que um empresário ou dirigente fala sobre o que ocorre na sua empresa 
quanto às decisões do processo de inovação pelo que de fato ocorre ao longo desse 
processo decisório14. Não se trata, evidentemente, de “desconfiar” da veracidade 
do discurso desses informantes, mas de reconhecer que em toda e qualquer situ-
ação de coleta de dados – sobretudo em entrevistas – existe uma interação social 
e um engajamento de ambos os atores que necessariamente influencia o discurso 
que está sendo produzido. Trata-se de reconhecer, também e sobretudo, que 
sendo a empresa uma organização grande e complexa, com uma enorme divisão 
interna de trabalho e responsabilidades, a percepção de um diretor de empresas 
sobre o processo de inovação pode estar amplamente baseada em informações e 
relatórios produzidos por terceiros e que, nessa correia de transmissão de informa-
ção, muitos detalhes importantes se perdem. 

Isso não quer dizer, porém, que a entrevista é um “mau” instrumento para 
“conhecer” a realidade, apenas que ela é um instrumento que permite “acessar” 
a realidade a partir da perspectiva de um sujeito que “fala” a outro numa relação 
social – a entrevista – que envolve expectativas e ressalvas as quais influenciam 
as formulações de ambos, ou seja, a pergunta e a resposta. Em outras palavras, a 
entrevista é um instrumento que permite conhecer tanto a realidade em si quanto 
as representações dos sujeitos sobre ela. 

Essa ressalva vale ainda mais para o caso das práticas de gestão da inovação 
nas empresas entrevistadas pela Paedi porque os empresários não foram pergun-
tados diretamente sobre tais práticas, portanto, a menção a esses mecanismos 
foi  espontânea ou induzida apenas indiretamente. Isso significa que muitas das 
empresas da amostra podem ter ferramentas ou mecanismos de gestão os quais 

12. embora o fato da Paedi ter entrevistado presidentes ou altos diretores das empresas nos possibilite supor que o 
que eles dizem, de fato, reflete na organização e nas práticas internas da empresa dado o seu poder sobre a empresa 
como um todo.
13. Por exemplo, se um empresário diz que gerir a inovação é extremamente importante, ainda que ele nada faça, 
concretamente, para implementá-la na sua empresa, o simples fato dele atribuir valor à gestão já deve ser considerado 
pelo analista. 
14. ou seja, embora o dirigente empresarial diga que, por exemplo, a avaliação sistemática dos projetos de inovação 
ocorre segundo determinada “metodologia”, ou seguindo tais e tais critérios, não há como assegurar que, no coti-
diano da empresa, essa metodologia e esses procedimentos são seguidos rigorosamente. da mesma forma, embora 
o dirigente de uma determinada empresa não cite, expressamente, nenhum mecanismo ou ferramenta de gestão, isso 
não significa que, na prática, eles não existam no cotidiano da empresa. enfim, existe toda uma dinâmica da aplicação 
desses dispositivos de gestão da inovação que escapa à presente pesquisa.
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não foram mencionados ao longo da entrevista, e muitas das empresas que os 
mencionaram podem não utilizá-los na prática. 

Assim, partindo de uma análise das entrevistas da Paedi, buscaremos siste-
matizar as práticas de gestão da inovação – expressas nas ferramentas ou meca-
nismos de gestão mencionados pelos empresários – com o objetivo de descrever 
o que seria, ao menos no plano do discurso, um esforço empresarial no sentido 
de incrementar o processo de gestão das atividades de inovação no âmbito da 
empresa.

3. o seNtIDo AtrIbuÍDo Ao esforÇo De GestÃo DA INovAÇÃo e 
os MeCANIsMos e ferrAMeNtAs MeNCIoNADos PeLos DIrIGeNtes 
eMPresArIAIs eM eNtrevIstA à PAeDI

O roteiro das entrevistas realizadas pela Paedi estava dividido em quatro blocos 
– Informações sobre o empresário; Inovação na empresa; Mercado e Exportação; Am-
biente Institucional. Ainda que a entrevista não se referisse explicitamente à gestão 
da inovação na empresa, havia algumas perguntas que tocavam indiretamente 
nessa questão15 e, a partir das respostas dadas a elas, foi possível inferir os sentidos 
atribuídos pelos empresários à gestão e ao controle da inovação na empresa. Além 
dessas perguntas que induziam a discussão sobre a gestão da inovação, o tema 
acabava surgindo muitas vezes e espontaneamente ao longo da entrevista. Assim, 
a partir de uma leitura atenta das mesmas, buscamos mapear as ferramentas e 
mecanismos de gestão tais como mencionados pelos empresários. 

O primeiro esforço que fizemos foi o de mapear os sentidos atribuídos pelos 
dirigentes empresariais entrevistados pela Paedi ao esforço de gerir os processos 
de inovação. 

A “gestão da inovação” – ou seja, os mecanismos e ferramentas empreendi-
dos pela administração empresarial para administrar e controlar os processos e ati-
vidades inovadores – assume, na fala dos empresários, três sentidos: (1) sistema-
tizar/ profissionalizar e organizar as atividades de pesquisa, desenvolvimento 
e inovação; (2) acelerar a implementação da inovação – ou seja, a passagem do 
momento da produção (induzida ou espontânea) de uma invenção ou mudança 
ao momento da sua comercialização/implementação; e, por fim, (3) diminuir o 
risco inerente ao investimento em inovação. 

A ideia de gestão da inovação como formalização, sistematização e/ou orga-
nização do processo de inovação aparece na fala de alguns empresários tal como 
exemplificado abaixo:

15. Por exemplo: “Como está estruturada a atividade de P&D da empresa? É um departamento, é uma 
diretoria? A quem reporta na empresa? Como são tomadas as decisões em relação a P&D?”
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A empresa, na verdade, sempre teve uma história de busca por produ-
tos inovadores. A gente sempre fez isso de uma maneira natural, mas 
não de uma forma sistematizada (...)  Isso sempre esteve na nossa men-
talidade e a gente sempre fez isso, mesmo que não de forma sistemati-
zada (...) Como a gente está se organizando agora? A gente começou, 
se espelhando, também, em empresas de outros segmentos – empresas 
que estão mais ligadas à tecnologia, seja na área de informática, seja 
na área de metal mecânica –, enfim, várias empresas que já estão com 
a inovação mais bem estruturada. (...) O Instituto Evaldo Lodd, que 
pertence à Federação das Indústrias de Santa Catarina,desenvolveu 
um projeto chamado NUGIN, que é o Núcleo de Gestão para Ino-
vação. (...) E o objetivo é o que? O objetivo é organizar, é implantar 
dentro das empresas uma gestão para inovação. A grande diferença em 
relação ao que vínhamos fazendo até então é que o nosso foco estava 
muito voltado para a pesquisa e o desenvolvimento técnico de produto 
e, agora, com a questão da gestão da inovação, estamos ampliando 
esse horizonte. Para nós, inovação não é só em produto mas, também, 
inovação em gestão, serviço ao cliente, quer dizer, estamos ampliando 
um pouco esse horizonte. (Empresário em entrevista à Paedi)

Hoje, pra fazer P&D, você precisa  exatamente saber: “olha, vai ser 
um projeto que vai durar  x meses e vai consumir tanto de homem/
hora. (empresário em entrevista à Paedi)

Outro sentido em geral atribuído à gestão da inovação é o de acelerar a im-
plementação e/ou comercialização da inovação:

 (...) nós víamos que existia um tempo muito longo, levava-se mui-
to tempo para lançar um produto. Entre a engenharia, a construção 
da ferramenta, o fry-out, o teste de produto, o marketing e a ida ao 
mercado, levava-se muito tempo. Isso acontecia por quê? Porque você 
envolvia vinte pessoas, trinta pessoas. Então, há dois anos, a área de 
P&D começou a trabalhar com um software que buscasse, exatamen-
te, o gerenciamento de projetos. O GTS vem, assim,  encurtar esse 
tempo de lançamento de um produto. (...)  Uma ferramenta que 
nos dê respostas mais rápidas, que venha a diminuir nosso tempo de 
produção e que nos permita uma entrega mais rápida para o cliente. E 
que venha a reduzir os nossos estoques  (...) Hoje, nós temos uma área 
que chamamos de gestão: é a área de qualidade e gestão tecnológica. 
É uma área que começou, de fato, há um ano e meio, quando o atual 
coordenador assumiu. Novas práticas, melhores práticas. Até foi ele 
(o cordenador) um dos desenvolvedores do GTS, esse software de que 
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falei. (Empresário em entrevista à Paedi; grifos meus)

É porque a velocidade... seja qual for o entendimento de cada empresa 
por inovação, algumas vão para o designer, algumas vão para o outro 
lado, algumas vão para uma simples maquiagem, ou outras fazem al-
gumas coisas realmente novas, mas a velocidade de lançamento de 
produtos aumentou muito, e para você ficar para trás é a coisa mais 
fácil do mundo. ((Empresário em entrevista à Paedi; grifos meus)

Por fim, outro sentido que a gestão da inovação assumia era o de minimizar 
o risco inerente à inovação: 

 O nosso departamento de desenvolvimento tem um processo que se 
chama “MAIS” (Modelo Avançado de Inovações Seletivas). Na reali-
dade, é um processo de fases e portões (...) Isso tem como objetivo mi-
nimizar os riscos de lançamentos de produtos mal feitos. Você constrói 
seu “pack line” de inovação e você vai seguindo esse espaço e a ideia 
é abortar o maior número de ideias possíveis, as más ideias têm que 
ser mortas, não podem continuar porque quanto mais você vai indo 
no funil, mais dinheiro você vai gastando, até o lançamento. Se você 
faz um lançamento errado, quanto dinheiro você gasta? Então a ideia 
dessa “pack line” é reduzir os riscos do lançamento de produtos. (Em-
presário em entrevista à Paedi)

Uma vez mapeados os sentidos atribuídos à Gestão da Inovação, passamos ao 
mapeamento dos mecanismos e ferramentas de gestão da inovação mencionados 
pelos dirigentes empresariais ao longo das entrevistas. Por Ferramentas de gestão 
da inovação estamos entendendo o conjunto de medidas adotadas formalmente 
pela empresa, e que, portanto, podem ser documentadas e observadas facilmente, 
enquanto que por Mecanismos de gestão da inovação estamos entendo as medidas, 
orientações e práticas que não são formalizadas em ações específicas16.  

Elencamos inúmeros exemplos que foram, posteriormente, organizados 
segundo as categorias descritas na tabela abaixo: 

16. Por exemplo, um software, uma consultoria, um treinamento para funcionários, ou mesmo a adoção de um sis-
tema de gestão da inovação são ferramentas porque são medidas formalizadas pela empresa, portanto, explícitas 
e facilmente identificáveis. Por outro lado,  os mecanismos são orientações, diretrizes e práticas gerais da empresa 
que apontam  num certo sentido e que, embora sejam concretas e efetivas,  não chegam a se formalizar  como as 
ferramentas. Por exemplo, o uso do mercado como fonte de informação para inovação é uma orientação da empresa 
que se expressa em diferentes ações, sem se materializar em nenhuma ação específica, tornando mais complexa a sua 
identificação imediata.
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tabela 1
Mecanismos e ferramentas de gestão da inovação mencionados pelos dirigentes 
empresariais em entrevistas da Paedi (elaboração própria)

ferramentas específicas para a gestão da inovação 

ferramenta Descrição exemplos de como aparece nas entrevistas

sistemas de 
gestão da 
inovação

são procedimentos formalizados pela 
empresa com objetivo de gerir os 
processos de inovação. Para isso a 
empresa precisa acompanhar, avaliar 
e orientar as atividades de inovação 
por isso, estão incluídas nessa cate-
goria as metodologias pré-definidas 
para a avaliação e acompanhamento 
dos projetos de P&d; os procedi-
mentos para a tomada de decisão 
quanto  a investimentos de projeto 
de pesquisa  e desenvolvimento de 
produto, etc. 

O nosso departamento de desenvolvimento tem um 
processo que se chama “MAIS” (Modelo Avançado de 
Inovações Seletivas). Na realidade, é um processo de fases 
e portões. Em uma primeira fase, as pessoas tem uma 
ideia, por exemplo, “quero lançar um produto, uma fari-
nha desidratada para crianças de 6 meses”. Essa pessoa, 
então, tem que defender a ideia, o porquê da proposta, 
em um registro ainda muito superficial. Depois, passa por 
um “portão”, onde as pessoas vão julgar se aquela ideia 
pode ir para frente ou não e, assim, sucessivamente cada 
vez num registro mais avançado. Em cada fase existem 
questões que devem ser respondidas e pessoas que vão 
julgando a pertinência das respostas. E por que isso? (...) 
O objetivo é minimizar o risco de lançamento de produtos 
mal feitos. Você constrói seu pack line de inovação e você 
vai seguindo esse espaço e o processo de avaliação te leva 
a abortar o maior número de propostas possíveis, as más 
propostas têm que ser descartadas, não podem continuar 
porque quanto mais você avança no “funil”, ou seja, 
quanto mais você avanças os portões, mais dinheiro você 
gasta. E é assim até o lançamento do produto.

ferramentas 
de gestão da 
informação

são ferramentas específicas para 
a gestão da informação dentro da 
empresa, por exemplo: redes internas 
de informação; softwares de gestão 
da informação; bancos internos de 
ideias e projetos específicos para a 
área de inovação; etc.

Nós temos uma reunião quinzenal, onde se disputam 
temas pra inovação, tem lá já uns quinze temas e algumas 
pessoas especificas perseguindo cada um deles, envolven-
do outras pessoas para buscar coisas novas. A nossa ideia 
é fazer um banco de inovações...Não precisa ser só em 
produto, pode ser material, pode ser tecnologia.

Consultorias 
em gestão de 
inovação

são consultorias contratadas pela 
empresa especificamente na área de  
gestão da inovação.

Esse processo foi aprendido e inspirado em um processo 
americano que se chama state Gate. é uma marca, uma 
empresa, uma consultoria americana com a qual muitas 
empresas trabalham. 

treinamento 
em gestão de 
inovação

são os treinamentos dados a diri-
gentes e/ou profissionais de P&d em 
gestão da inovação.

vou dar um exemplo para você: o engenheiro de alimentos pleno 
tem que ter no mínimo 60 horas de cursos com tecnologia de 
alimentos “x”, 60 horas de curso  em alimentos “y” e, conforme ele 
vai subindo na carreira, vai incrementando com cursos de gestão, 
porque o seu cargo vai ganhando amplitude.
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Mecanismos de gestão das atividades de inovação

Mecanismo Descrição exemplos de como aparece nas entrevistas

Desenvolvimento 
de um ambiente 
de trabalho 
voltado para a 
inovação

são os mecanismos mobilizados pela 
empresa para a organização do ambiente 
de trabalho com o objetivo explícito de 
favorecer a inovação, por exemplo, as 
menções à aquisição de equipamentos 
e materiais específicos; à construção de 
infraestrutura de P&d como laborató-
rios, campos de teste etc. bem como a 
aspectos relacionados ao fortalecimento 
da “cultura da empresa”.

então, tem algumas particularidades que você deve  observar. Por 
exemplo, o laboratório, se você for ver, ele é todo transparente. 
então, todas as pessoas, de uma certa forma, se enxergam porque 
ele é todo envidraçado.  esse contato visual é importante. As pes-
soas têm que se sentir confortáveis. então, eu limitei ao máximo a 
poluição visual. o laboratório é branco, extremamente claro, tem 
um ambiente muito agradável, e isso induz a pessoa a pensar em 
outras coisas, a pensar em coisas novas.

Delimitação 
de um perfil 
específico de 
profissionais de 
P&D 

orientações específicas para a 
contratação de profissionais com um 
perfil voltado para a inovação, ou seja, 
a delimitação de critérios, por parte 
da diretoria, com o objetivo de atrair 
profissionais com um perfil inovador.

Agora pesquisadores… para pesquisa é importante ter um forte 
embasamento acadêmico, mas uma cabeça aberta para trabalhos 
assim, digamos, objetivos. o que eu quero dizer com isso? nós não 
pretendemos ser uma academia, nada disso! nosso trabalho não 
é acadêmico, mas tem que se basear no conhecimento acadêmico 
para uma produção pragmática, objetiva, voltada para transformar 
isso em produtos (...) eles [os profissionais de P&d] têm que ter 
um bom embasamento científico na área, tem que ter a perso-
nalidade voltada a trabalhar em uma empresa, numa indústria 
(...)  porque o pesquisador acadêmico, universitário, ele tem uma 
outra cabeça, ele está voltado para gerar conhecimento, mais do 
que para gerar produtos e a empresa precisa gerar produto, caso 
contrário ela não sobrevive.

Aproximação da 
P&D de outros 
setores da 
empresa 

são as orientações  para que as ativi-
dades de P&d integrem-se com outros 
setores da empresa com o objetivo de 
diminuir o risco do desenvolvimento de 
novos produtos sem apelo comercial 
ou de processos inadequados à linha 
de montagem da fábrica; em suma, é o 
esforço que empresa realiza para que 
as atividades de inovação perpassem 
todos os setores da empresa

As ideias de desenvolvimento de produto vêm da área que se 
relaciona com o cliente: a área comercial. e também de visitas a 
clientes, etc (...)  eu vejo que uma das minhas principais tarefas é 
dar diretrizes, é dar o direcionamento geral da empresa. Por isso 
eu estou bastante envolvido com desenvolvimento de produtos, no 
sentido de decidir  – a partir da experiência com o setor comercial 
– qual produto deve ser desenvolvido. eu sou aquele que diz: “ok, 
esse é o produto que nós temos que ter pra tal cliente”

uso do mercado 
como fonte de 
informação para 
inovação

medidas que visam buscar no mercado 
– ou seja, em fornecedores, clientes 
e concorrentes – informações que 
orientem o processo de inovação na 
empresa. o foco aqui é se as empresas 
utilizam o mercado como fonte  de  
inovação interna.

Então, na primeira vertente nós fazemos um apanhado 
da tecnologia ou das novidades, das inovações de mer-
cado e procuramos trazer essas novidades pra dentro da 
empresa (...)  O nosso diretor industrial tem como obje-
tivo ir ao mercado e verificar as novidades. O que está 
acontecendo no mercado em termos de equipamentos, 
em termos de produtos, etc.

Um primeiro aspecto que chama a atenção na análise das entrevistas é a 
diversidade de ferramentas e mecanismos mencionados pelos dirigentes empresa-
riais e a constância com que eles aparecem nas entrevistas. Isso aponta para o fato 
de que, ao menos no plano do discurso, a gestão da inovação aparece como um 
elemento importante para a administração da firma.

Outro aspecto que chama a atenção é o caráter recente dessas práticas. Em 
geral, os empresários mencionam mecanismo e ferramentas em fase de imple-
mentação ou teste. O fato da implementação de práticas gestão da inovação nas 
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empresas brasileiras ser recente pode apontar em duas direções essencialmente 
distintas.

Por um lado, a novidade e o destaque dado à gestão da inovação pode 
dever-se ao fato de que esta ganha cada vez mais importância no discurso e na 
prática da administração empresarial dado o reconhecimento dos seus resultados 
“concretos” para a inovação. Nesse contexto, a gestão da inovação aparece como 
um fenômeno que merece ser estudado e analisado sistematicamente tanto da 
perspectiva do incentivo à inovação e da implementação de políticas públicas 
específicas quanto da sociologia de organização e controle do trabalho17 .

Mas, por outro lado, a adesão crescente ao discurso da gestão da inovação 
pode significar, apenas, mais uma dentre as muitas “modas” que compõem a dinâ-
mica normal da administração empresarial. Ou ainda, indicar o surgimento de 
uma nova área do conhecimento que induz, por sua vez, o desenvolvimento de 
novo mercado de serviços para empresas e instituições que se impõe, por meca-
nismos que precisamos ainda conhecer e descrever, como uma nova “necessidade” 
para as empresas ou seja, a necessidade de bem gerir a inovação e a produção de 
conhecimento em geral. 

Como a Paedi tem a proposta de “conhecer o pensamento dos dirigentes 
empresariais”, ou seja, de mapear a mentalidade e os discursos dos mesmos, não 
temos como ter acesso às práticas reais de avaliação e acompanhamento das ati-
vidades de inovação no cotidiano da empresa para, então, avaliar o quanto o 
discurso da “gestão” traduz-se em práticas concretas. No entanto, embora não 
tenhamos acesso às práticas reais da empresa18, conhecemos outros dados que 
ajudam a compor melhor o “lugar” que o discurso da gestão assume na dinâmica 
da empresa, sobretudo da empresa “inovadora”. Esses dados dizem respeito à por-
centagem do faturamento investido em P&D e ao grau de estruturação do depar-
tamento de P&D. Mas antes de analisar a gestão da inovação no contexto maior 
da empresa – ou seja, na sua relação com outros dados sobre inovação – vamos 
detalhar melhor o esforço de gestão da inovação na tentativa de entender melhor 
o que são esses mecanismos e ferramentas e em que medida eles são mobilizados 
pela empresa.

17. uma dimensão implícita no esforço empresarial de gerir as atividades de inovação é, justamente, a necessidade de 
controle e organização de um tipo de trabalho, em geral, caracterizado como autônomo e resistente à formalização e 
à racionalização do tempo: o trabalho cognitivo, criativo, comunicativo, em suma, o trabalho dito intelectual. o esforço, 
por parte das empresas, em implementar mecanismos e ferramentas de gestão das atividades de inovação aponta 
para a necessidade de organizar, controlar e orientar o trabalho de pesquisa, criação e desenvolvimento – o trabalho 
intelectual no âmbito da empresa. essa questão é da maior relevância para os estudos contemporâneos de sociologia 
do trabalho e da ciência. 
18. o que somente seria possível com uma pesquisa de imersão na empresa que envolvesse tanto observação direta 
(etnografia), quanto mais entrevistas com trabalhadores, pesquisadores e gerentes, o que, de novo, não era objetivo 
da Paedi.
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Depois de mapeado o sentido atribuído, pelos empresários, ao esforço de 
gestão da inovação e de classificar os mecanismos e ferramentas mencionadas 
segundo um conjunto de oito categorias mais ou menos amplas, passamos ao 
mapeamento da frequência com que esses mecanismos e ferramentas foram men-
cionados ao longo das entrevistas tal como mostra o gráfico abaixo:

Gráfico 1
Porcentagem das empresas que mencionam ferramentas ou mecanismos de gestão 
da inovação em relação ao total de empresas

Fonte: Paedi

elaboração: própria

O gráfico acima mostra a porcentagem das empresas cujos dirigentes men-
cionam, ao longo da entrevista à Paedi, mecanismos e ferramentas de gestão da 
inovação em relação ao total de 106 empresas.  A primeira constatação feita a par-
tir do gráfico diz respeito ao fato de que mais da metade [56,60%] dos dirigentes 
empresariais entrevistados pela Paedi menciona a adoção de sistemas de avaliação 
ou acompanhamento sistemático de processos de inovação, ou seja, sistemas de 
gestão da inovação. Esses sistemas variam quanto ao grau de abrangência do 
processo de inovação – ou seja, podem envolver desde a P&D ao marketing de 
novos produtos ou apenas a P&D –; quanto ao grau de formalização – podem 
ser sistemas formalizados ou orientações formais ou informais da diretoria da 
empresa –; quanto à ênfase – sobre as decisões de investimento; sobre a orienta-
ção das pesquisas; sobre o trabalho do pessoal de P&D; e quanto à importância 
atribuída a esses sistemas – alguns dirigentes que consideram essenciais para o 
sucesso da empresa, outros acham isso menos importante do que outras dimen-
sões do processo de inovação (financiamento, mão de obra, etc.).

Independentemente dessas variações, o que caracteriza a adoção desses sis-
temas é o esforço realizado pela empresa no sentido de administrar os processos 
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de inovação. Como vimos, o objetivo é, sobretudo, formalizar o processo de deci-
são quanto aos projetos de inovação tendo em vista “aproximar” as atividades de 
inovação (em especial, as atividades de P&D) dos objetivos, da estratégia e da 
temporalidade da empresa. 

Num primeiro momento, o fato de que mais da metade das empresas ado-
tem sistemas de acompanhamento e avaliação sistemática da inovação parece 
surpreender aos que ainda consideram as firmas brasileiras “atrasadas” do ponto 
de vista da gestão e da governança interna. Por outro lado, vale lembrar que a 
Paedi não trabalhava com uma amostra aleatória de empresas tendo como uni-
verso todas as empresas brasileiras. O universo da Paedi era composto de empresas 
pré-selecionadas justamente por seu perfil “inovador”, o que redimensiona o alto 
percentual de empresas que dizem adotar sistemas de gestão da inovação.

Mas se por um lado, o número de empresas que mobiliza sistemas de acom-
panhamento e avaliação da inovação passa da metade, por outro, é bem menor 
o percentual de empresas que mencionam mecanismos e ferramentas mais espe-
cíficos como consultorias em gestão da inovação [11, 32%]; treinamento em 
gestão da inovação [5,66%]; construção de um ambiente de trabalho voltado 
para a inovação [9,43%] e delimitação de um perfil específico de profissio-
nais de P&d com o objetivo de incentivar a inovação [15,9%].  Esse baixo per-
centual precisa ser relativizado tendo em vista que a menção a esses mecanismos 
ou ferramentas era espontânea, ou seja, de novo, eles podem existir nas empresas 
sem que os seus dirigentes os tenham mencionado. 

Apesar de incipiente, a adoção de ferramentas e mecanismos mais específi-
cos de gestão parece ter uma relação intensa com a adoção de sistemas de acom-
panhamento e avaliação sistemática da inovação segundo mostra a tabela abaixo. 
Ou seja, essas ferramentas e mecanismos específicos raramente são mencionados 
isoladamente. Ao contrário, a sua adoção está associada, em geral, à mobilização 
de sistemas específicos de gestão da inovação:

tabela 2
relação entre o uso de mecanismo e ferramentas específicas e a menção ao uso de 
sistemas para o acompanhamento e avaliação sistemática da inovação (sistemas de 
gestão da inovação)

Ferramentas de gestão da informação   31 empresas

dessas, mencionam apenas as ferramentas de gestão da informação   10 empresas

mencionam ferramentas de gestão da informação e sistemas de gestão da inovação   21 empresas

consultoria em gestão da inovação   12 empresas 

dessas, mencionam apenas consultoria;   2 empresas

mencionam consultoria e sistemas de gestão da inovação   10 empresas

(continua)
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treinamento de funcionários em gestão da inovação   6 empresas

dessas, menciona apenas treinamento;   1 empresa

mencionam treinamento e sistemas de gestão   5 empresas

desenvolvimento de um ambiente de trabalho voltado para a inovação   10 empresas

dessas, mencionam apenas o desenvolvimento de um ambiente de trabalho;   4 empresas

mencionam o desenvolvimento de um ambiente de trabalho e sistemas de gestão   6 empresas

delimitação de um perfil específico de funcionários para P&d  16 empresas

dessas, mencionam apenas a delimitação de um perfil específico de funcionários para P&d  4 empresas

mencionam a delimitação de um perfil específico de funcionários para P&d e sistemas de gestão da inovação  12 empresas

Fonte: Paedi

elaboração própria

A tabela acima mostra a evidente associação existente entre a adoção de 
ferramentas e mecanismos específicos (por exemplo, treinamentos e consultorias 
em gestão da inovação, ou a delimitação de um perfil e o desenvolvimento de 
um ambiente voltado à inovação) e a adoção, pela empresa, de sistemas de gestão 
da inovação. Essa associação pode estar associada à uma preocupação geral da 
empresa em relação à inovação, ou ainda, pode apontar para o fato de que a ado-
ção de sistemas de gestão da inovação parece induzir a empresa a outras atitudes 
relativas à implementação da gestão da inovação, numa busca por excelência na 
área: a contratação de treinamentos e consultorias, a adoção de softwares e outros 
recursos de gestão da informação, ou mesmo a delimitação de perfis específicos 
de funcionários e a preocupação com o ambiente e a cultura da empresa são 
exemplos marcantes dessa preocupação com a qualidade da gestão da inovação 
na empresa.

Por fim, ainda quanto ao primeiro gráfico, chama a atenção a enorme quan-
tidade de empresas que usam como mecanismos de gestão da inovação a aproxi-
mação/ orientação da P&d de/para outros setores da empresa [56 empresas 
52,86% da amostra] e o uso do mercado como fonte de informação para a 
inovação [85 empresas; 80,18% da amostra].  A grande importância dada aos 
dois mecanismos parece corroborar o movimento descrito por Corrêa e Andreassi 
(1994) de que, a partir da abertura econômica e do aumento de  competitividade 
da economia brasileira, a função da P&D passa a ser, cada vez mais, a de acom-
panhar o movimento global da empresa pela busca de qualidade, produtividade e 
competitividade. Isso significa, justamente, uma atenção maior ao mercado e uma 
preocupação em integrar a P&D à dinâmica geral da empresa. Nesse contexto, 
as atividades de pesquisa e  desenvolvimento de produtos e processos integram-se 
às atividades normais da empresa, perdendo o seu estatuto de “atividade excep-
cional”  e passando a responder, junto com os demais setores, às exigências de 
competitividade empresarial. Segundo Corrêa e Andreassi:

(continuação)
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Os resultados e consequências desse processo de mudança da 
P&D passam de forma muito palpável pelo aumento da competi-
tividade, pela reação positiva dos clientes. O próprio ambiente no 
qual a empresa interage exige uma nova postura, não se aceitando 
mais uma P&D encastelada e em ritmo de prazos a perder de vista 
(Corrêa e Andreassi; 1994, p. 592)

Mas a grande porcentagem de empresas que menciona como seu principal – 
senão único –  mecanismo de gestão da inovação o uso do mercado como fonte de 
inovação19 pode significar, também, que uma forma importante de inovação das 
empresas brasileiras seja, justamente, acompanhar a dinâmica do setor, sobretudo 
no âmbito internacional, para, então, incorporar as novidades e tendências. Não 
por acaso, a participação em feiras e eventos internacionais seja uma fonte de 
informação e de inovação tão importante para as empresas brasileiras.  Essa ten-
dência – de acompanhamento sistemático do mercado – foi considerada central 
por outros autores que analisaram as entrevistas da Paedi. (Ver, por exemplo, 
LÓPES-RUIZ e MIRANDA, p. 30-34). Essa afirmação encontra eco, também, 
nos dados da PINTEC (2001-2003), segundo os quais, apenas 2,7% das empre-
sas nacionais implementaram produtos novos para o mercado nacional e apenas 
1,2% implementaram processos produtivos novos para o setor. (IBGE, 2004)

Esse retrato geral do sentido atribuído pelos dirigentes empresariais à gestão 
da inovação, dos principais mecanismos e ferramentas mencionados e da frequ-
ência com que foram mencionados dá uma ideia do que significa gerir a inovação 
para as firmas brasileiras. Vimos, em primeiro lugar, que a grande maioria das 
empresas menciona pelos menos um mecanismo ou uma ferramenta de gestão da 
inovação e que mais da metade das empresas mencionam sistemas de acompanha-
mento e avaliação sistemática da inovação, ou seja, sistemas de gestão da inovação 
stricto sensu . Por outro lado, a mobilização de ferramentas ou mecanismos mais 
específico não é tão comum, embora esteja relacionada à mobilização de sistemas 
de gestão. Por fim, a enorme quantidade de empresas que usam o mercado como 
fonte de inovação parece apontar para o fato de que, de um lado, a inovação nas 
empresas brasileiras passa, sobretudo, pelo acompanhamento das tendências e 
novidades do mercado; de outro, que o mais importante é produzir inovações que 
estejam ligadas tanto à estratégia comercial da empresa, quanto às expectativas de 
mercado.

Mas para além desse retrato geral vamos tentar relacionar a mobilização de 
ferramentas e mecanismos de gestão da inovação a outras atitudes da empresa 
tais como estruturação do departamento de P&D e percentual do faturamento 
investido em P&D.

19. segundo os nossos dados, das 106 empresas entrevistadas, 33 [ou seja, 31% do total] usam o mercado como fonte 
de inovação sem ter, ao mesmo tempo, sistemas internos de gestão da inovação.
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3. A GestÃo DA INovAÇÃo No CoNteXto DA fIrMA: outros DADos 
reLAtIvos à INovAÇÃo

Na tentativa de compreender como o discurso da gestão da inovação relaciona-se 
com outras práticas da empresa em relação à P&D – principal insumo para a ino-
vação na empresa – e à inovação em geral, analisei a menção a mecanismos e fer-
ramentas de gestão da inovação em relação à parcela do faturamento investido em 
P&D e estruturação do departamento de P&D na empresa.  Como o percentual 
de empresas que mencionam mecanismos e ferramentas muito específicas para 
gestão da inovação (ou seja, ferramentas de gestão da informação; consultorias 
e treinamento em gestão da inovação; delimitação de um perfil de funcionários 
voltados para a inovação e a criação de um ambiente de trabalho voltado para a 
inovação) é muito baixo, vamos nos concentrar na análise de uma ferramenta 
(sistemas de acompanhamento e avaliação sistemática da inovação) e dois 
mecanismos (uso do mercado como fonte de inovação e aproximação da P&d 
de outros setores da empresa), os quais a análise geral das empresas mostrou ser 
o mais importante.

A hipótese geral com que estamos trabalhando, como foi dito, é de que 
existe uma correlação positiva entre o uso de mecanismos e ferramentas de gestão 
da inovação e outras atitudes relativas à inovação, tais como, investimento em 
P&D (ou seja, quanto maior o investimento, maior o uso de dispositivos de ges-
tão da inovação) e grau de estruturação do departamento de P&D (empresas com 
departamento de P&D tenderiam a mobilizar mais dispositivos de gestão do que 
as que não o têm). A intenção de traçar essa relação era a de verificar se a gestão 
da inovação relaciona-se com outras atitudes da empresa quanto ao incentivo e à 
promoção da inovação.

3.1. sistemas de Acompanhamento e Avaliação sistemática da inovação

Os sistemas de acompanhamento e avaliação sistemática da inovação visam siste-
matizar, organizar e, em certa medida, racionalizar as atividades de inovação da 
empresa  buscando, por meio disso, acelerar o tempo de lançamento de produto 
e minimizar os riscos inerentes ao processo de inovação.  Como foi dito, trata-se 
de procedimentos formalizados para a gestão da inovação que visam acompanhar, 
avaliar e formalizar as atividades de inovação. Foram incluídos nessa categoria as 
metodologias pré-definidas para a avaliação e acompanhamento dos projetos de 
P&D, os procedimentos para a tomada de decisão quanto à inovação, os proces-
sos de estruturação da inovação na empresa; os processos de gestão do trabalho 
em pesquisa e desenvolvimento, entre outros.   

Abaixo, citamos alguns exemplos extraídos das entrevistas:

Paedi: O departamento de P&D existe desde quando? EMPRESA 
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– Desde sempre, mas um pouco separado. Há dois anos, quando eu 
assumia a gestão, eu aproximei todos os departamentos e comecei a 
ter uma gestão diferenciada. Então eu comecei a olhar mês a mês a 
demonstração de resultados, os custos de desenvolvimento. Eu diria, 
então, que a inovação sempre existiu, como eu disse, mas ela está estru-
turada e voltada para a inovação como um negócio estratégico há dois 
anos. (Empresário do setor de equipamentos esportivos)

A outra dificuldade é, realmente,  a de gestão. É porque o pesquisador, 
em geral, não é muito disciplinado e existe uma barreira entre disci-
plina e criatividade...  para gerir isso é um processo difícil. Então você 
precisa criar tal coisa e tem tantas horas ou tantos dias. Como você faz 
isso? Então, esta gestão da criação é um processo trabalhoso, envolve 
uma cultura e tal. Depois, o conjunto, porque a gente não “cria” com 
uma pessoa, a gente tem que “criar” em equipe. Então, a gestão da 
equipe também é um problema.  (Empresário do setor de equipa-
mentos eletrônicos em entrevista à Paedi)

O Programa de “Gerenciamento da Inovação” realmente colocou um 
foco monstruoso no nosso negócio (...) você precisa ter grandes cientis-
tas, mas a coisa mais importante é fazer o cientista andar em fila. Que 
é mais difícil do que fazer galinha andar em fila. (...) e é esse pessoal 
que a gente tem que gerenciar. Cientista é a mesma coisa. (Empresá-
rio do setor petroquímico em entrevista à Paedi)

Como vimos, em relação ao total das 106 empresas entrevistadas, 60 – ou 
seja, 56,60% do total – mencionam o uso de sistemas de acompanhamento e/ou 
avaliação sistemática da inovação, ou seja, sistemas de gestão da inovação stricto 
sensu. O gráfico abaixo 1 explora a relação entre a porcentagem das empresas que 
mencionam o uso de sistemas de gestão e o percentual do faturamento investido 
em P&D em 2005. O objetivo é explorar em que medida um maior investimento 
em P&D implica maior controle do processo de inovação. 

Das 106 empresas entrevistadas, apenas 74 disponibilizaram dados sobre 
P&D. Dessas, 59 disseram terem investido em P&D em 200520, isso significa que 
pelo menos 15 empresas (14,16% do total) não investiram em P&D em 2005. 
Dentre os dirigentes empresariais entrevistados pela Paedi, 18 (ou seja, 17%), inves-
tiram, em 2005, até 1% do faturamento em P&D. Desses, 8 (aproximadamente 
44%) mencionam a existência de algum sistema de avaliação ou acompanhamento 

20. Por isso a média apresentada no gráfico corresponde às empresas que investiram em P&d  em 2005 (ao todo, 59 
empresas). A média, no entanto, permanece praticamente a mesma em relação às 59 empresas que investiram em P&d 
(59 empresas) e ao total das empresas : em torno de 56% mencionam o uso de sistemas de gestão da inovação, ou 
seja, acompanham e avaliam sistematicamente seus processos de inovação,
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sistemático das atividades de inovação, ou seja, o dispositivos de gestão da inovação 
stricto sensu. Ainda em relação ao total de 106 empresas, 16 empresas (ou seja, 
aproximadamente 15% do total)investiram, em 2005, entre 1,1 e 2,9% do seu 
faturamento em P&D das quais,  9 [ou seja, aproximadamente 54%] dizem ter 
sistemas de acompanhamento e avaliação dos processos de inovação. 

Gráfico 2.

menção ao uso de sistemas de gestão da inovação em relação ao percentual do fatura-
mento investido em P&d em 2005

Fonte: Paedi
elaboração: própria

Mas o maior percentual de empresas que mencionam o uso de sistemas de 
gestão é, como esperado, entre as que investem mais em P&D. Da nossa amostra, 
25 empresas [24% do total] disseram ter investido, em 2005, mais do que 3% do 
seu faturamento em P&D, dentre as quais, 64%  disseram ter sistemas de acom-
panhamento e avaliação da inovação, ou seja, sistemas de gestão da inovação. 

Assim, como esperado, o gráfico mostra que existe uma relação positiva 
entre investimento em P&D e práticas de gestão da inovação: a tendência mar-
cante é de que empresas que investem mais em P&D tendem a adotar sistemas 
de avaliação e acompanhamento da inovação com mais frequência, o que parece 
apontar uma afinidade entre investimento em P&D e controle dos processos de 
inovação. Num primeiro momento, parece plausível supor que um maior investi-
mento leva a mais exigências de retorno logo, à adoção de dispositivos de controle 
e formalização dos processos de inovação. Porém é possível que o movimento 
contrário também ocorra, ou seja, empresas que adotam sistemas de gestão da 
inovação passam, com o tempo, a investir mais em P&D. Talvez seja possível, 
ainda, dizer que ambas as atitudes em relação à inovação (investimento e adoção 
de sistemas de gestão) estejam relacionadas a uma postura da empresa como um 
todo de valorizar a busca por competitividade e, consequentemente, a inovação.
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3.2. Aproximação da P&D de outros setores da empresa

A estratégia de aproximação/integração do departamento de P&D com outros 
setores da empresa corresponde, como vimos, a um movimento mais amplo da 
empresa que busca “afinar” as metas e objetivos da P&D com a estratégia geral 
da empresa. O objetivo é otimizar as atividades de pesquisa e desenvolvimento 
no sentido de acelerar o tempo que decorre entre a criação de uma inovação e 
o lançamento do produto e de minimizar os riscos de inovações “autistas”, ou 
seja, deslocadas do contexto de mercado. A comunicação entre as diversas áreas 
da empresa é, nesse contexto, essencial; sobretudo o “diálogo” entre a área de 
pesquisa e desenvolvimento de produto e as áreas comercial e de produção. Isso 
porque são essas as áreas que fornecem à P&D as informações e diretrizes para que 
as suas atividades estejam dentro do plano estratégico da empresa e, ao mesmo 
tempo, afinadas às demandas e necessidades do mercado. 

Assim, nas palavras de alguns empresários: 

Nós criamos um processo chamado Análise de Viabilidade de Pro-
duto. Essa Análise de Viabilidade de Produto é uma análise feita por 
um grupo de pessoas, em que existe um “demandante”. Esse “deman-
dante” normalmente é o pessoal de marketing e vendas, que está de-
mandado por um crescimento da empresa, por maior participação no 
mercado, etc. (Empresário do setor de equipamentos de automação 
em entrevista da Paedi)

Porque o departamento de P&D está integrado com o processo de pro-
dução, é importante a realimentação. (Empresário do setor de apa-
relhos eletrônicos em entrevista à Paedi)

Paedi – Dessa área de pesquisa e desenvolvimento, quem decide, 
quem dá a palavra final sobre o projeto, sobre o novo produto ou o 
novo processo? EMPRESA – Quem dá a palavra final é a área comer-
cial. Paedi – Então teria uma vinculação direta das decisões com o 
departamento comercial? EMPRESA – Claro, aquilo que eu te falei, 
o projeto de um novo produto nasce da necessidade, de um desejo de 
um cliente, ou de um desejo de vários clientes .(Empresário do setor 
calçadista em entrevista à Paedi)

Outra área cuja comunicação com o departamento de P&D é considerada, 
pelos dirigentes, fundamental é a área financeira, ou seja, o financiamento das 
atividades de inovação e o controle dos resultados é, muitas vezes, feita pelo setor 
financeiro porque, como disse o dirigente de uma empresa de tecnologia: o inves-
timento em P&D é um investimento como outro qualquer .

Considerar as orientações e atitudes que buscam integrar o departamento 
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de P&D – ou seja, as atividades de inovação no sentido mais estrito – à empresa 
como um todo, uma prática de gestão merece dois comentários. 

Em primeiro lugar, a busca por maior integração entre os departamentos 
consiste, em geral, em orientações e atitudes muitas vezes difíceis de identificar, 
ou seja, que não podem ser observadas da mesma forma que uma ferramenta de 
gestão da informação (por exemplo, um software adquirido pela empresa), um 
treinamento em gestão da inovação ou mesmo um sistema formalizado para a 
tomada de decisão, por isso consideramos esse dispositivo um mecanismo e não 
uma ferramenta de gestão da inovação. A noção de mecanismo tenda dar conta, 
em certa medida, do caráter mais fluente e, em certa medida, informal desse 
tipo de dispositivo. Em segundo lugar. apesar dessa ausência de formalização, tal 
mecanismo pode ser considerado um instrumento de gestão da inovação porque 
é mobilizado, pelas empresas, com o intuito de diminuir o tempo  e o risco de 
implementação de uma inovação. 

O gráfico abaixo mostra, de novo, a relação entre a menção ao uso de dis-
positivos de gestão da P&D e grau de investimento em P&D mas, dessa vez, 
focando não na menção ao uso de sistemas de acompanhamento e avaliação, 
mas na menção à busca de integração entre o departamento de P&D e os demais 
setores da empresa.

Gráfico 3
Menção à busca por integração/aproximação da P&D com outros setores da 
empresa em relação ao percentual do faturamento investido em P&D em 2005

De novo, a tendência geral é que exista uma relação positiva entre investi-
mento em P&D e mobilização de dispositivos de gestão, no caso, de busca de 
aproximação entre as atividades de pesquisa e desenvolvimento e outros setores da 
empresa. O percentual de empresas que mobilizam esse dispositivo específico de 
gestão da inovação acompanha positivamente as faixas de investimento em P&D: 
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55% para as empresas que investiram até 1% do seu faturamento em P&D em 
2005;  56% para as empresas que investiram entre 1,1% e 2,9%; e 68% para as 
que investiram acima de 3%  – o que aponta, como esperado, para uma afinidade 
entre investimento e busca por integração das atividades de gestão à orientação 
geral da empresa, ou seja, à orientação da P&D e, consequentemente, da inova-
ção, para a sua implementação, tanto no mercado (daí a importância de comu-
nicação com o setor comercial) quanto na própria empresa (daí a importância de 
comunicação com a própria produção).

3.3. uso do mercado enquanto fonte de informação para a inovação

O uso do mercado (clientes, fornecedores e concorrentes) como fonte de infor-
mação para a inovação  guarda muita proximidade com a busca por aproxima-
ção/integração entre os setores da empresa no sentido de que procura  “afinar” e 
orientar as inovações da empresa para as demandas e necessidades do mercado. 
Assim, por exemplo, segundo um empresário de uma empresa de equipamentos 
de automação industrial:

Normalmente as empresas que nascem de engenheiros – como a nossa 
– se descuidam muito dos seus investimentos em P&D. Não é que elas 
façam investimentos demasiados. Elas não priorizam os investimentos. 
Elas fazem muitos projetos, e muitos dos projetos não dão retorno. (...) 
Então a gente, nos últimos anos, tem feito o seguinte: o processo de 
P&D deixa de ser uma locomotiva pra ser um vagão. Ele é puxado 
por uma coisa maior. Essa coisa maior é o seguinte: é um processo de 
marketing e de análise da concorrência e do cliente. 

Mas, esse acompanhamento sistemático do mercado tem um sentido que 
vai além. Não se trata só de orientar a P&D para o mercado mas de tratar esse 
mercado (que inclui fornecedores, clientes, concorrentes, institutos de pesquisa 
na área) como uma fonte de informação para a  empresa  e para as suas atividades 
de inovação:

Então a gente analisa os movimentos da concorrência, analisa os mo-
vimentos do cliente – enfim, do mercado –, vê as inovações desse mer-
cado... e nesse mercado não são só clientes e concorrentes. Tu tens ins-
titutos, tu tens normas, tendências tecnológicas que estão aparecendo.

Ou ainda, segundo um outro empresário da área de equipamentos esportivos:

Eu tenho uma estrutura enorme de engenharia, pesquisa e desenvol-
vimento. Eu tenho uma equipe grande nisso, eu gasto milhões por 
ano nesse negócio. Eu mando esse pessoal para a China e mercados 
mundiais no mundo inteiro para ver tendências... Por quê? Para eu 
ter sempre coisas novas no mercado.
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Tomando esse sentido duplo sentido do “acompanhamento do mercado” 
– a busca de orientação da P&D para as necessidades e expectativas do mercado 
e como fonte de informação para a inovação – e considerando que esse é o dispo-
sitivo de gestão da inovação mais utilizado pelas empresas da nossa amostra – das  
106 empresas entrevistadas pela Paedi 85, ou seja 80%, dizem acompanhar siste-
maticamente o mercado – podemos concluir que ele diz muito sobre a dinâmica 
da inovação das firmas brasileiras. 

Por um lado, temos uma busca por eficiência e eficácia das atividades de ino-
vação num contexto em que a abertura econômica e a intensificação do comércio 
internacional e da internacionalização das empresas impôs uma dinâmica de 
busca de qualidade e de competitividade (ou seja, de uma relação entre a busca 
por qualidade e o custo disso, tanto em termos de tempo quanto em termos de 
recursos materiais). Isso faz do acompanhamento do mercado um mecanismo 
central para que as pesquisas e os desenvolvimentos de produto e processo da 
empresa estejam de acordo com as expectativas, demandas e tendências do mer-
cado no qual elas serão inseridas.

Por outro, o uso do mercado como fonte privilegiada de inovações pode 
indicar, também, que as empresas brasileiras têm no mercado – tanto interno, 
quanto externo –  uma fonte importante de inovação. Isso deve-se, possivelmente, 
ao fato de que parte importante do portifólio de inovações das empresas nacionais 
ser composto por “novidades”  introduzidas no mercado por outras empresas – 
concorrentes ou fornecedoras – e que são incorporadas por  essas empresas num 
movimento vulgarmente conhecido como “cópia”. Esse movimento segundo 
o qual a inovação é vista menos como uma atividade individual da empresa e 
mais como um empreendimento coletivo – que envolve clientes, fornecedores, e 
mesmo outras empresas concorrentes – foi destacado também por Lópes-Ruiz e 
Miranda neste mesmo livro; segundo eles: 

A complexidade dos processos de produção e, sobretudo, a velocida-
de da introdução de mudanças imposta pela dinâmica concorrencial, 
teriam contribuído para estabelecer uma espécie de “senso comum” 
que indica que inovação é uma atividade que se desenvolve de forma 
coletiva entre as firmas e seus fornecedores. O que parece indicar é que 
ganha aceitação a noção de que só pode se manter à frente da concor-
rência quem está inovando de forma sistemática, mas que, para isso 
acontecer, é imprescindível poder contar com fornecedores que tenham 
a capacidade de informar e oferecer os insumos mais inovadores que 
estejam no mercado. (LÓPES-RUIZ e MIRANDA, p. 12)

Ou seja, para muitas empresas brasileiras, inovar significa menos produzir 
um conhecimento essencialmente novo e mais ter capacidade para incorporar 
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e implementar inovações que estão presentes no mercado. Nesse contexto, o 
mercado vira, sem dúvida, uma fonte  mais importante de inovações do que as 
atividades internas de P&D. Essa tendência para ser evidenciada pelo gráfico 
abaixo que mostra, justamente, o percentual de empresas que usam o mercado 
como fonte de inovação mas não têm sistemas internos de gestão da inovação 
distribuído por faixa de investimento em P&D: 

Gráfico 4
empresas que usam o mercado como fonte de inovação mas não têm sistemas 
internos de gestão da inovação em relação ao  percentual do faturamento investido 
em P&D (em 2005)

O resultado do gráfico parece muito coerente: quanto mais a empresa 
investe em P&D, menor parece ser o recurso exclusivo ao mercado como fonte 
de inovação. Enquanto quase que metade das empresas que investem até 1% do 
seu faturamento em P&D usam o mercado sem terem sistemas internos de gestão 
da inovação, esse valor cai para 31% das empresas que investem entre 1,1% e 
2,9% e para apenas 20% para as que investem 3% ou mais do seu faturamento 
em P&D21.  

Ë importante observar que isso não significa que as empresas que quanto, 
por exemplo, investem  3% ou mais do seu faturamento em P&D não acompa-
nham sistematicamente o mercado. Ao contrário: das 25 empresas desse grupo, 
18, ou seja, 72% usam o mercado como fonte de informação para inovar. Os 
dados apresentados acima mostram, apenas, que acompanhar o mercado – ou 
usá-lo como fonte de informação para a inovação – não é uma estratégia exclusiva 
dessas empresas, que parecem ter nos seus departamentos internos de P&D – 
bem financiados e bem geridos – uma fonte de inovação tão ou mais importantes 
do que o mercado. Essas empresas – que investem valores relativamente altos em 
P&D e acompanham sistematicamente os seus processos de inovação – podem 

21. os dados são sempre para o ano de 2005
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representar a atitude de “antecipação do mercado” descrita, de novo, por Lópes-
Ruiz e Miranda em seu artigo sobre a noção de inovação dos empresários entre-
vistados pela Paedi. De novo, segundo esses autores:

(...) entre as empresas que tomam a inovação como um processo 
constante – e, portanto, acompanham o mercado de forma regular 
–, há uma parcela mais propensa a se antecipar às necessidades 
do mercado, apostando em maiores possibilidades de ganhos e, 
ao mesmo tempo, fazendo investimentos que implicam um maior 
grau de risco e incerteza (...) Para as empresas que antecipam, além 
do acompanhamento de tendências do mercado e das necessidades 
do cliente, é fundamental “sair na frente” e criar necessidades, criar 
demandas (LÓPES-RUIZ e MIRANDA, p. 30 e 37)

Tudo indica que essas empresas devem ter fontes internas de inovação e, 
portanto, não precisam recorrer exclusivamente ao mercado – seja via cópia de 
inovações implementadas por concorrentes (nacionais ou internacionais),  seja via 
incorporação de  inovação implementadas por clientes, concorrentes ou empresas 
sem relação de competição direta. Essa atitude – de ter no mercado uma fonte 
importante, muitas vezes, exclusiva de inovações – parece ser muito comum às 
empresas brasileiras . Vale lembrar que, como foi dito, atualmente, a crítica ao 
modelo linear de inovação – que via na pesquisa e no desenvolvimento interno a 
fonte primordial da inovação na empresa – vem destacando a importância desses 
processos de incorporação e difusão de inovações que não tenham sido, necessa-
riamente, sido geradas dentro da empresa.

3.4. uso de dispositivos de gestão da inovação e estruturação do departa-
mento de P&D

Além do percentual do faturamento investido em P&D, um outro dado que 
caracteriza a atitude da empresa em relação à inovação é a estruturação de seu 
departamento de P&D. Dentre os 106 dirigentes empresariais entrevistados, 
apenas 15 declaram à Paedi não ter departamento de P&D. Cabe observar que 
nem sempre isso significa um descaso quanto à inovação, uma vez que não ter um 
departamento de P&D estruturado enquanto tal – ou seja, com uma estrutura de 
decisão e  atuação separadas – pode ser uma estratégia da empresa para aumentar 
o contato entre os departamentos:

Na realidade, nós tentamos colocar na cabeça das pessoas que todo 
profissional tem que estar voltado para a inovação. Isso é um processo 
e é um processo contínuo. Eu não tenho especificamente no grupo, 
pessoas que só cuidam de desenvolvimento e inovação. A política que 
nós temos é incentivar todo nosso corpo de gerentes e coordenadores a 
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buscar essa inovação, através de melhorias nos processos. Eu não tenho 
uma pessoa específica para isso, é um trabalho inclusive que a área de 
recursos humanos desenvolve, conscientização que nós temos que estar 
inovando, nós temos que estar mudando, os processos, buscando sempre 
uma produtividade maior, mas não tenho uma pessoa específica.

Fora isso, existe uma confusão – muito sugestiva, aliás – entre o que seja 
um departamento de pesquisa e desenvolvimento e o que seja um departamento 
de engenharia de produtos. Os empresários nem sempre reconhecem a  diferença 
entre um e outro o que sugere que essa diferença, no caso das empresas brasileiras, 
pode não fazer muito sentido. De um lado, porque a inovação pode vir menos de 
um processo de pesquisa e inovação radical e mais de um processo de desenvol-
vimento e aprimoramento de produtos já existentes (ou seja, da incorporação de 
inovações do mercado, conforme vimos no item anterior), de outro, porque existe 
a tendência de – como vimos – integrar a P&D a outros setores da empresa, em 
especial a área comercial e a área de produção, fazendo com que os departamentos 
dialoguem a ponto de, muitas vezes, terem as suas fronteiras nubladas. 

Partindo do reconhecimento dessas especificidades, ainda podemos dizer 
que a estruturação do departamento de P&D é um indicador de incentivo e 
valorização da inovação. O gráfico abaixo mostra a relação entre o uso de dispo-
sitivos de gestão da inovação (sistemas de gestão; acompanhamento do mercado 
e busca por integração da P&D com outros setores da empresa) e a estruturação 
do departamento de P&D.

Gráfico 5
estruturação do departamento de P&D e uso de dispositivos de gestão da inovação

Assim como no caso de investimento em P&D, esperávamos que existisse 
uma relação positiva entre estruturação do departamento de P&D e menção ao 
uso de mecanismos e ferramentas de gestão da inovação. O gráfico mostra que, 
para os sistemas de gestão da inovação e para a busca por integração do departa-
mento de P&D a outros setores da empresa, existe uma relação positiva entre ter 
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um departamento de P&D estruturado na empresa e mobilizar esses dispositivos 
de gestão. A diferença entre a menção ao uso de sistemas de gestão da inovação 
– ou seja, de acompanhamento e avaliação da inovação –  para empresas que têm 
departamentos de P&D e as que não têm é de 20% (das empresas que têm depar-
tamentos estruturado de P&D, 60% mencionam sistemas de gestão da inovação, 
enquanto que das que não têm, apenas 40% mencionam esse dispositivo), e para 
a busca de integração do departamento de P&D é de quase 15% (de novo, para as 
que têm departamentos estruturados de P&D, 55% mencionam esse mecanismo, 
contra 40% das que não têm departamento de P&D). 

A única exceção é para o uso do mercado como fonte de inovação. Nesse 
caso, além do percentual ser alto para ambas as categorias de empresas (com ou 
sem departamento de P&D), são as empresas que não têm P&D que mobilizam 
mais frequentemente esse mecanismo de gestão da inovação (7,5% a mais do que 
as empresas que têm departamento de P&D). Esse resultado acompanha, em 
grande medida, a tendência da relação entre investimento em P&D e acompa-
nhamento sistemático do mercado descrito anteriormente. 

Por um lado, a mobilização desse recurso parece ser importante para todas as 
empresas independentemente do seu comportamento em relação à inovação. Por 
outro, quanto mais a empresa incentiva internamente a inovação (estruturando 
um departamento de P&D ou investimento percentuais mais altos do seu fatu-
ramento em P&D) menos importante parece ser o acompanhamento sistemático 
do mercado em comparação com as empresas que investem menos ou que não 
têm um departamento de P&d estruturado. Isso pode significar, de novo, que  
quanto mais a empresa incentiva a inovação – estruturando o seu departamento 
interno de P&D, investindo pesadamente em P&D, mobilizando sistemas de 
gestão da inovação, etc – mais a estrutura interna de pesquisa e desenvolvimento 
torna-se uma fonte importante de inovação, o que faz com que  uso do mercado 
como fonte de inovação seja relativamente menos decisivo do que os processos 
internos de inovação. 

Esses resultados parecem dar mais força à ideia de que as empresas brasilei-
ras buscam, com o acompanhamento sistemático do mercado, tanto melhorar 
seu desempenho e sua competitividade via gestão da inovação – respondendo, 
assim, à nova dinâmica imposta pela abertura e pela internacionalização – quanto 
obter, do mercado, informações que lhes permitam interiorizar inovações imple-
mentadas no mercado por outras empresas (concorrentes ou fornecedoras). Essa 
dinâmica, de novo, parece ser estrutural à economia brasileira e, portanto, mais 
ou menos comum a todas as empresas. 
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4. CoNCLusÃo

Como vimos, à medida que a inovação torna-se fator chave de explicação do cres-
cimento econômico de empresas e economias nacionais, aumenta o interesse pela 
otimização dos recursos nela investidos. Nesse contexto, noções como eficiência  
e gestão da inovação tornam-se absolutamente centrais. No Brasil, no entanto, 
pouco se sabe sobre os processos de gestão e controle da inovação em firmas 
nacionais e é nesse sentido que se colocam as contribuições do presente artigo.

Partindo das entrevistas realizadas pela Paedi – Pesquisa de Atitudes 
Empresariais para o Desenvolvimento e a Inovação – com dirigentes empresariais 
brasileiros tentamos: a) mapear os sentidos atribuídos por esses dirigentes à gestão 
da inovação; b) descrever os principais mecanismos e ferramentas mencionados 
pelos empresários, bem como a frequência com que cada um deles aparece nas 
entrevistas; c) Estabelecer relações entre a menção a dispositivos de gestão da ino-
vação e outras atitudes empresariais em relação à inovação, no caso, investimento 
em P&D e estruturação de departamentos de P&D.

Do ponto de vista do sentido atribuído, pelos empresários, à gestão da 
inovação  – ou seja, dos objetivos e funções atribuídas a esta forma de gestão 
–  vimos que os mais importantes são:  (1) o de sistematizar/ profissionalizar e 
organizar as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação; (2) acelerar 
a implementação da inovação – ou seja, a passagem do momento da produção 
(induzida ou espontânea) de uma invenção ou mudança ao momento da sua 
comercialização/implementação; e, por fim, (3) diminuir o risco inerente ao 
investimento em inovação. 

Nesse sentido, podemos concluir que os empresários brasileiros estão bus-
cando aumentar a eficiência dos seus processos internos de inovação, formali-
zando as atividades relativas à inovação e otimizando seus investimentos na área, 
seja diminuindo o tempo da implementação de inovação, seja diminuindo os ris-
cos inerentes ao processo de inovação.  Isso evidencia uma preocupação, por parte 
nos nossos dirigentes, com a profissionalização e a eficácia dos procedimentos 
internos de inovação – em especial, às atividades relativas à pesquisa, ao desenvol-
vimento e à engenharia de produtos, embora não só – o que contraria um certo 
senso comum de que as empresas brasileiras seriam atrasadas do ponto de vista 
da implementação de sistemas internos de gestão. Vale lembrar, no entanto, que 
a amostra da Paedi não representa o universo total das empresas brasileiras, mas 
sim um conjunto pré-definido de empresas “inovadoras”, o que redimensiona 
nossas conclusões. 

Do ponto de vista da frequência com que os mecanismos e ferramentas 
aparecem nas entrevistas, os mais mencionadas foram: os sistemas de gestão da 
inovação (mencionados por 56,6% das empresas); a busca por integração entre 
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a P&D e outros setores da empresa (mencionada por 52,83% das empresas) e o 
uso sistemático do mercado como fonte de inovação (mencionado por 80,18% 
das empresas). Os outros dispositivos (tanto ferramentas, quanto mecanismos) 
são mencionados com bem menos frequência, embora exista uma forte relação 
entre a menção ao uso desses dispositivos e a menção ao uso de sistemas de gestão 
da inovação o que pode indicar que a adoção de sistemas de acompanhamento 
e avaliação da inovação implicam, com o tempo, uma busca por excelência no 
processo de gestão da inovação, daí a busca por treinamentos e consultorias na 
área, ou mesmo de delimitação de perfis específicos de funcionários ou desenvol-
vimento de ambientes de trabalho propícios à inovação.

Quanto à gestão da inovação no contexto da firma, ou seja, a relação entre 
o uso de dispositivos de gestão da inovação, o percentual do faturamento inves-
tido em P&D e a estruturação do departamento de P&D observamos que existe, 
como esperado, uma relação positiva entre eles, ou seja, quanto mais a empresa 
incentiva internamente à inovação (via investimento ou estruturação das ativida-
des em um departamento) mais importante parece tornar-se a gestão da inovação.

Ainda sobre a inovação no contexto da firma, vimos, também, que o meca-
nismo  de gestão da inovação mencionado com mais frequência pelas empresas 
entrevistadas foi o uso sistemático do mercado como fonte de informação para a 
inovação (80% das empresas mobilizam esse recurso). Isso indica o quão impor-
tante é, para as firmas nacionais, incorporar inovações implementadas primei-
ramente fora da empresa. Nesse sentido, vimos que quanto menos as empresas 
investem e organizam internamente as suas atividades de inovação, mais impor-
tante torna-se o mercado como fonte exclusiva de inovações.

Em suma, o presente estudo procurou mostrar, por um lado, de que modo a 
elite das empresas brasileiras22 organiza-se internamente para responder aos desa-
fios colocados pela abertura econômica e pela internacionalização das empresas 
nacionais e internacionais, ou seja, para um contexto de crescente competitivi-
dade no qual a inovação, sua eficiência e gestão tornam-se cada vez mais centrais; 
por outro, que essas mudanças processam-se de acordo com as especificidades da 
economia nacional, respeitando a dinâmica própria das firmas brasileiras no que 
diz respeito à inovação, ou seja, uma dinâmica na qual a introdução de inovações 
radicais – fortemente dependentes de processos internos de pesquisa e desenvol-
vimento – parece ser menos importante do que a incorporação de inovações já 
presentes no mercado. 

22. lembrando que as empresas entrevistas pela Paedi não representam o universo total das empresas brasileiras, mas 
um subconjunto das empresas que mais inovam.
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cAPÍtulo 13 

As rePreseNtAÇões Dos eMPresÁrIos sobre INovAÇÃo 

christiane Girard Ferreira nunes1

1. INtroDuÇÃo

O tema da inovação é a nosso ver de primeira importância para a compreen-
são que ele permite sobre as configurações do desenvolvimento no País. É esse 
olhar que privilegiamos neste trabalho. O tratamos a partir da interlocução entre 
três linhas da sociologia. Uma da sociologia econômica (Polanyi, 2000), uma 
da sociologia política (dádiva e fato social total, Mauss (1969) e M.A.U.S.S2- e 
uma da  sociologia clínica, re-atualizando o debate da criatividade nas empresas. 
O que percebemos e o que podemos deduzir sobre a relação entre inovação e 
desenvolvimento no discurso empresarial? 

Esse capítulo privilegiou como tarefa, descortinar as representações sobre 
a inovação de uma categoria de empresários, escolhida na pesquisa como aquela 
que cujas empresas tem se beneficiado por ter inovado em produtos ou processos, 
conforme exposto no capítulo sobre metodologia. As representações dos empre-
sários se aproximam da concepção do ideal-tipo weberiano.

A análise das entrevistas permitiu perceber alguns traços característicos 
recorrentes destas representações que anunciamos desde já para orientar a leitura. 
Elementos comuns nos discursos:

1. Um produto ou um processo é considerado competitivo e inovador pe-
los valores éticos que mobiliza frente aos clientes e ao público em geral. 

2. A competitividade interna e externa depende do acesso às novas tecno-
logias ou formas de gestão (recursos humanos).

3. A educação é um recurso da inovação limitado aos saberes profissionais 
dos quadros e dos dirigentes das empresas. O problema é que no Brasil 
haveria uma carência de formação para este tema que a universidade 
não poderia suprir.

1. *Professora da universidade de Brasília- depto sociologia
2. mouvement Antiutilitariste dans les sciences sociales 2007
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4. O progresso da competitividade e da inovação é freado devido à ausên-
cia de uma política industrial e financeira adequada e pelo excesso de 
peso da fiscalização.

5. Concorrência: O potencial de inovação é associado à responsabilida-
de do Estado frente à concorrência do setor informal percebido como 
desleal.

6. Cooperação: A cooperação entre as empresas somente é mencionada 
nos termos da necessidade de parcerias profissionais e as associações 
de classes são percebidas como inúteis para melhorar os problemas do 
setor.

Nas seções que seguem utilizamos as três referências teórico-metodologica 
ou seja a análise das representações que citamos no início desta introdução: Mauss 
(o fato social total)  Polany (a noção de encastramento) e Dejours e Gaulejac (a 
criatividade).

2.  Porque CoNsIDerAr A INovAÇÃo uM fAto soCIAL totAL?

“O fato social total”, categoria central na obra do M. Mauss e de seus sucessores, 
significa que diferentes dimensões do fato social, no caso para nós o da inovação, 
devem ser contempladas para a sua melhor compreensão.  Por exemplo, levando 
em conta as dimensões: morfológicas (forma do social) compreensíveis (o sen-
tido atribuído à ação pelos sujeitos) funcionalistas (relações úteis na estrutura) 
dialéticas (observar as contradições e suas formas de superações). O conceito de 
pensamento complexo na análise do social de Edgard Morin (2005) permitiria 
também se aproximar desta metodologia. O fato social é um todo para o qual 
temos que articular os diferentes níveis explicativos ou interpretativos específicos 
a cada problemática de pesquisa sem reducionismo.

Durkheim escreveu que todo fato social é ao mesmo tempo um fato psí-
quico e que como tal deve ser analisado e avançou nesta compreensão através do 
conceito de representações coletivas que explicam as formas das instituições. 

M. Mauss ( 1969) através do paradigma do Dom (dádiva negativa ou 
positiva) permitiu um avanço considerável sobre a compreensão dessa dimen-
são psíquica que poderia erradamente aparecer como um psicologismo. Há três 
momentos na troca.   O momento da doação seguido do receber e o terceiro 
momento é o retribuir. Essa dimensão significa que o que não é dito na troca 
constrói e deve ser considerado no entendimento da estrutura da interação social.  
Como se realiza essa afirmação?

As relações sociais sejam elas no campo econômico, político, afetivo ou 
outros são formas de trocas que se realizam segundo racionalidades que podem 



As Representações dos Empresários sobre Inovação 423

levar em conta diferentes lógicas pertencendo aos diferentes campos, político, 
econômico, cultural e religioso. É a tarefa do estudioso de não se prender por 
demais a um modelo único de compreensão das ações sociais, mas de restituir 
uma hipótese de compreensão do momento analisado levando em conta vários 
níveis interconectados do fato social. Assim diríamos como outros estudiosos 
(Caillé 2006) que a racionalidade presente às vezes na esfera econômica é uma 
racionalidade não “A” racionalidade, no sentido de ser única racionalidade 
possível.

Ora, atualmente a racionalidade hegemônica da era dos mercados em eco-
nomia prevaleceria e mesmo apagaria formas diferentes de lógicas das trocas. É 
sobre isso que nos propomos a refletir acreditando que há várias lógicas que se 
confrontam, mas há igualmente uma construção da subjetividade hegemônica 
que importa apreender para entender a dinâmica social ao redor das questões ora 
em estudo.

A compreensão de M. Mauss (2007) é a de que podemos aceder a essas 
interconexões se consideramos que as trocas se dão na tríade do “dar, receber e 
retribuir”. Isto é, não teria assim uma hegemonia da forma de trocar do ”Homem 
economicus” que economiza seus custos para maximizar seus lucros. O momento 
do retribuir é o momento de interpretação do que foi dado e recebido e que 
conduz a novas ações. E é nesse momento que formulamos a hipótese de que 
o que está em jogo na modernidade atual é uma estratégia de manipular a sub-
jetividade contemporânea.  E é essa dimensão que intuímos estar presente nas 
representações.

A análise do fato social total permite metodologicamente acesso ao que não 
é expresso nos discursos, mas se expressam nas atitudes, nos comportamentos, no 
que é silenciado de maneira inusitada e onde seria esperado em princípio. Talvez 
mais do que existir essa figura da racionalidade econômica hegemônica, o que 
existe é uma necessidade histórica de mostrar que o “homem economicus” é o 
único ser racional de nossa época. Isto é, teríamos que ter um desenvolvimento 
sustentável e ético com o planeta, mas deixando claro para os trabalhadores que 
não há outra história possível que aquela seguida pelas empresas atualmente em 
termo de opções para o desenvolvimento.

Essa identificação ao redor de uma única racionalidade legitimaria os passos 
obrigatórios para a concepção de um tipo de desenvolvimento. A tentativa é de 
ignorar outras concepções e de desqualificar as suas racionalidades bem como de 
construir um imaginário coletivo onde existiria um único caminho do bom senso.

Não se trata de aprofundar um debate acadêmico com os autores de refe-
rência.  Assim optamos para refletir sobre as representações que têm os empresá-
rios de sucesso no País sobre a inovação bem como pensar algumas pistas que as 
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mesmas indicam para conceber formas de desenvolvimento.

O segundo autor de referência para a nossa leitura K. Polany (2000), impor-
tante autor para a sociologia econômica, foi escolhido por sua contribuição na 
noção de “economia encastrada no social”3 . Uma grande parte dos economis-
tas e dos sociólogos adotam o princípio que a realidade econômica é uma parte 
autônoma da realidade social isto é, ela seria um campo do ajuste dos preços 
realizando um equilíbrio da oferta e da demanda. Na concepção destes autores há 
um esquecimento que esta realidade está encastrada num tecido de normas, regras 
e convenções sociais. Algo que foi bem analisados por Bourdieu no seu livro “As 
estruturas sociais da economia” (2001).  Por exemplo, a inovação, não há como 
negar hoje, se dá sobre os valores sociais ligados a um produto, bem ou serviços.

A análise deste encastramento é hoje um campo de pesquisa fundamen-
tal não somente em um nível teórico, mas, aplicado principalmente no quesito 
management que permite a sua realização. Além dessa esfera a organização do 
trabalho atualmente está aproximando os fornecedores das empresas, as empresas 
e os clientes, criando novas parcerias, evidenciando a necessidade de construção 
de uma linguagem comum mesmo com interesses diferentes.  Nessa direção há 
um esforço para criação de um imaginário comum. Todos em prol de uma meta 
haveria um ideal comum e uma maneira de realizá-lo.

No que se refere à importância do management nessa dinâmica contempo-
rânea utilizamos como referência as obras da psicodinâmica do trabalho represen-
tadas por Dejours (2004) da sociologia clínica. Nesta perspectiva mobilizamos 
aqui mais particularmente os resultados de pesquisas sobre o conceito de criati-
vidade nas empresas. Esta análise sociológica nos leva a formular a hipótese que 
os empresários que mais tiveram sucesso são aqueles que produzem encarnando 
valores éticos. Uma ética que se limita a uma ética para os meios sem poder ser 
uma ética para os fins, que de fato caracterizariam opções de desenvolvimento.

Haveria segundo Dejours (1998, 2004), Gaulejac 1987 ,1994, 1999, 2008 
e 2009) e Salmon (2007) entre outros uma imposição da criatividade que conduz 
a uma subjetividade inautêntica ou o que os estudiosos chamam de imaginário 
enganador ou “imaginaire leurrant”. Criatividade parece para esses estudiosos 
uma postura e uma ação difícil de ser imposta. Sobretudo quando as mensagens 
são dadas e recebidas de maneira paradoxais como, por exemplo, trabalhar em 
equipe, onde se espera cooperação num espaço competitivo. 

3. A noção de economia encastrada significa que o econômico e social estão densamente imbricados.
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3 MetoDoLoGIA

A partir do que foi apresentado na introdução, esse artigo escolheu algumas 
perguntas de reflexão e convida o leitor a raciocinar conosco sobre as seguintes 
questões: Quais são as práticas de inovação das quais falam os empresários? 

Escolhemos a partir da análise das entrevistas da pesquisa sobre atitudes e 
comportamentos dos novos empresários no Brasil, refletir sobre o sentido das 
transformações atuais nas empresas, e o que o mesmo representa para a sociedade.

Os conceitos de inovações são amplamente debatidos. Para essa tarefa 
retomaremos de maneira sucinta dois conceitos que nos parecem importantes; 
o de “inovação” utilizando os trabalhos de N.Alter (2001) e o de criatividade na 
empresa, de C.Dejours (1993, 1998), Gaulejac 2003, 2004, 2007).

Escolhemos privilegiar nossa análise a partir das representações que os entre-
vistados têm da inovação. Isso exige, portanto, fazer a escolha de uma escuta 
das entrevistas de maneira singular, o que o Dejours chama de escuta engajada. 
Privilegiamos nas entrevistas uma análise a partir das similitudes e da saturação 
como se faz nas análises de conteúdo (Bardin)*.

Ao final das leituras das entrevistas realizadas, optamos analisar as práticas 
fundamentais para os empreendedores, bem como o que parece estar significa-
tivamente ausente em seus discursos sobre o tema. A escolha de estar atenta à 
ausência significativa de um tema fundamental, como o fator humano quando 
debatemos sobre a inovação exige uma reflexão por várias razões, mas, sobretudo 
porque a inovação nos obriga a nos confrontar com as estratégias dos outros 
países. Nos outros países, tais como na França ou no Canadá, por exemplo, o 
fator humano é constantemente uma referência para o tema, mas talvez não o seja 
na China, na Índia e no Japão. De fato essas diferenças são fundamentais para 
entender a dinâmica nacional, e assim refletir sobre o impacto para o tema da 
menor presença do fator humano nas entrevistas da pesquisa brasileira em apreço.

Avançamos sobre o que nos parece que a inovação escolhida pelos empre-
sários investigados é uma inovação que aposta sobre uma produção que encarna 
valores éticos nos seus processos de produção de bens ou adaptando processos. 
Os valores éticos se tornam valores de troca. Essa escolha se manifesta em vários 
níveis:

1. no nível da produção,

2. no nível da venda dos produtos, visando um público particular (e assim 
reorganizando dinamicamente o consumo e os mercados).

Observa-se que as empresas apóiam ações sociais nas comunidades de 
referência onde estão implantadas, o que os fazem ser considerados como 
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empresários-politicos. Talvez isso implique em novas relações com o Estado e 
novas formas de alianças a partir de parcerias se apoiando sobre esses valores. 

Esses procedimentos nos levam a destacar alguns mecanismos sociais, 
econômicos, culturais e políticos que permitem essas formas de inovação e nos 
conduzem, em função disso, a pensar a partir de algumas categorias para a nossa 
análise das entrevistas. Destacamos o que permite pensar em uma “dupla racio-
nalidade”, “nova cultura”, “instrumentalização dos valores”, “marketing social 
com o Estado”, “responsabilidade social”, práticas internas à empresa no que se 
referem ao mundo do trabalho, relações com parceiros e clientes. Enfim colo-
cando a ausência de um debate sobre os fins (Qual tipo de desenvolvimento) que 
justificam os meios atuais, (produzir de maneira ética).

Na leitura das entrevistas nas perguntas que nos permitissem compreender 
os seguintes aspectos:

1. Como os dirigentes  percebem a inovação?

2. Como compreender a ótica dos dirigentes?

3. Qual é o imaginário onde se enraízam as representações e quais estão 
sendo construídas?

4. Neste imaginário qual é a relação entre inovação e desenvolvimento?

Compreender a inovação a partir de nossas questões de pesquisa significa 
uma análise das entrevistas, partindo do princípio de que o que é dito exprime 
um sentimento coletivo, isto é pertencendo a um imaginário próprio a uma cul-
tura da modernidade atual. O que dizem os empresários sobre a inovação será 
considerado como a expressão de uma história (dos próprios empresários, das 
empresas, de seu país), em um contexto (político, econômico, cultural). 

Entendemos que a existência do sentimento coletivo em si e suas modali-
dades fiquem suspendidas em sua inscrição sempre singular em cada psiquismo 
individual. O particular não tem de ser negado. Enquanto tal ele pode e deve ser 
estudado sociologicamente. (Mauss In Karsanti 1994, p77)

A pesquisa de referência tem por base amostra representativa dos empresários 
inovadores e permite situar os mesmos nas suas faixas etárias, trajetórias educa-
cionais e profissionais. Mesmo sem conhecer o nível de renda é possível entender 
o lugar social que ocupam. Assim as representações que eles expressam sobre a 
inovação são construídas a partir desses referentes, mesmo se não se reduzem aos 
mesmos. Por sua vez eles vão produzir práticas que podem ser institucionalizadas. 

De maneira crescente, críticas severas são pronunciadas sobre o impacto das 
escolhas econômicas atuais na organização social. O aumento dos custos humanos 
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em termos de saúde, de riscos sociais, custo ecológico é cada dia mais evidente. 
Por isso produzir eticamente passou a ser um argumento de peso. Entretanto 
poderíamos nos perguntar se a ética não é poder se pronunciar –livremente- sobre 
um fato. Ora se há manipulação da subjetividade na construção do imaginário 
coletivo na concepção que o fim: a preservação do planeta - justifica os meios, 
isto é, desempregar ou precarizar, como os consumidores-trabalhadores poderiam 
debater? Para sobreviver eles têm que aceitar as regras do jogo da contingência? 
Seria preciso pensar sobre esse conceito de ética tão desgastado e sempre tão pre-
cioso para uma ação reflexiva.

Algumas perguntas vêm se somar à nossa inquietação: os empresários de 
hoje são modernos? Modernos na referência às rupturas sociológicas entre tra-
dição e modernidade. Nesse sentido moderno é o que privilegia ruptura e dinâ-
mica, tradição o que luta para conservação de modelos vigentes. Então seriam eles 
modernos sob quais parâmetros? Seria esta uma pergunta construtiva? Modernos 
em relação ao quê, e a quem? Isso significa que se obtêm atualmente um lucro 
superior? Exportam mais ou suas práticas criam uma nova dinâmica econômica? 
Criam mais empregos? De melhor qualidade? É possível pensar políticas públicas 
que melhoram seus desempenhos? São eles mais eficientes com menor custo?

Sobre muitas dessas questões as respostas são positivas. Mas, se restringir a 
esses aspectos não permitiria, a nosso ver, compreender a situação atual da ino-
vação. Outras coisas são ditas através das representações dos empresários sobre o 
qual podemos refletir. Os olhares estão fixados sob a inovação não esquecendo 
que para muitos um crescimento mais duradouro passa por um aumento da 
produtividade sem eliminar a necessidade do debate sobre o rumo do desenvolvi-
mento. Por isso pensar subsídios para políticas públicas que favoreçam a inovação 
são questões fundamentais.

4. teMAs CeNtrAIs No DIsCurso Dos eMPresÁrIos

Os empresários e a visão do Estado, Educação, Associações de classe, Concorrência 
nacional, Mercado, Os empresários no exterior, relações internas.  O tema do 
fator humano, pouco mencionado perpassa de maneira transversal os temas cita-
dos e passa a ser privilegiado para a análise. Enfim poderíamos terminar a reflexão 
nos perguntando:

Qual modernidade aparece a partir das entrevistas? Uma modernidade 
arcaica? Uma tradição que não se atualiza? É mais justo observar que sim há 
mudanças, há inovação no sentido de invenção e processos inovativos em termo 
de retificações, adaptações, novas parcerias. Mas devemos debater as mesmas para 
ver quais rupturas elas também provocam.

As representações sobre a inovação são construídas a partir dos referentes 
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biográficos dos empresários mesmo se não são reduzidas a esses dados. Elas vão 
por sua vez produzir praticas e às vezes institucionalizar essas práticas. São ao 
mesmo tempo suas praticas e a institucionalização ou não destas praticas que 
nos interesse para poder contribuir a uma reflexão sobre políticas publicas que 
favorecem a inovação. 

4.1  A delicada questão da criatividade

É fundamental discorrer sobre os dois termos. O que é inovação e o que é cria-
tividade. Há pessoas criativas, porém existe uma criatividade grupal?  O que a 
permite?

Gostaria de lembrar, que na arte o que se refere à criatividade e é classificado 
como obra (criação) é igualmente definida como fruto, e filtro de uma experiência 
comum expressa numa linguagem original. Há assim ao mesmo tempo tradução 
do que é vivido num tempo e num lugar no coletivo e uma nova solução dada 
por um sujeito ou uma escola, à situação lida e sentida. Mesmo a vanguarda se 
enraíza na cultura de seu tempo mesmo que seja em ruptura, no caso o que está 
sendo rompido é a referência. Nesse sentido o coletivo está presente no indivíduo 
na sua criatividade. A resposta sobre a questão da inovação deve ser analisada não 
somente como o ponto de vista singular do dirigente, mas algo extremamente 
ligado ao que é vivido coletivamente mesmo se traduzido numa forma própria.

Textos fundamentais sobre a criatividade no trabalho chegaram ao debate 
acadêmico por um caminho interessante. É a partir do sofrimento, do descon-
forto que se observa a “pulsão” criativa. Não é em qualquer condição que essa 
pulsão consegue se manifestar. Pulsão porque como o diz C. Dejours (1998) criar 
é uma necessidade do indivíduo e de todos os indivíduos, daquele que realiza o 
trabalho mais humilde a aquele que produz descobertas em campo complexo. 
Criar é procurar e achar soluções novas a desafios. Não há outra opção, os desafios 
são cotidianos, simples ou complexos. Se não se encontra soluções ao problema 
posto, o sujeito envolvido pode se frustrar ou até adoecer, mas podemos dizer que 
o coletivo e/ou a empresa também adoeça quando as tensões não são solucionadas 
a “contento”.

Essa situação que gera desconforto ou sofrimento provoca em nós um eco 
de situação que cada um viveu quando criança, quando nos era imposto silêncio 
para que não fossem descobertos segredos de família, por exemplo.  Desejávamos 
e temíamos descobrir o que era silenciado. Desejamos e tememos descobrir 
os segredos dos adultos, segredos que existem em toda configuração familiar. 
O autor chama o impacto dessa situação de epistemofilia, ou seja, provoca o 
desejo de saber, a necessidade de ir ao encontro do que é opaco, encoberto. É esse 
impulso que nos conduz a criar (a saber, a expressar), apesar do medo e do risco 
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que apresenta o desconhecido.

Ao mesmo tempo, criar, não depende unicamente da vontade do sujeito. A 
qualidade do coletivo permite a descoberta ou quando não a permite pode surgir 
mecanismos de defesa para lutar contra a negação desse desejo. Isso acontece 
tanto para o indivíduo quanto para o coletivo. Entretanto um mecanismo de 
defesa corre o risco de se tornar impróprio com o decorrer do tempo e assim de 
colocar a perder a estrutura até agora existente.

No mundo do trabalho os desafios aumentaram e mudaram de forma. O 
pacto keynesiano não permitia a criatividade para a maioria dos trabalhadores, 
mas para alguns permitia compensação seja no consumo, seja na segurança de 
poder trabalhar e permitir para os filhos uma mobilidade social. Atualmente a 
vulnerabilidade reina e a permanência no emprego que permite fazer projetos 
geracionais inclusive mesmo para os mais diplomados, é incerta. Por isso é impor-
tante refletir sobre a criatividade que garante a inovação e é demandada e realizada 
nas empresas, pois atualmente ela é requerida, exigida. Quais condições temos 
hoje para a criatividade se a mesma se realiza enquanto imposição das empresas? 
Retomaremos essas questões a seguir na análise das entrevistas.

A inovação exige: tecnologia, recursos financeiros, senso de oportunidade, 
créditos, impostos viáveis. Mas ela não se apóia apenas no dirigente e nos enge-
nheiros, mas também sobre a criatividade dos trabalhadores. Privilegiamos esse 
último ângulo de reflexão, inovação e criatividade, sabendo que diferentes olhares 
dos pesquisadores a partir do campo empírico vão construir um retrato mais 
amplo e assim mais justo da questão.

Voltando à nossa primeira indagação, existe uma criatividade grupal?  Em 
primeiro lugar porque muitas vezes não se consegue fazer um  vinculo entre o 
indivíduo e o coletivo (e o coletivo nunca é demais repetir, não é somente a soma 
de indivíduos), inovar é ao mesmo tempo um ato individual e de grupo. Inovar 
não se resume a uma capacidade técnica. Deve-se assim compreender de qual 
contexto o produto surge até para entender a sua forma de expressão e seu signi-
ficado. Não significa que ele é necessariamente reflexo, pode ser também ruptura 
em relação a algo (por exemplo, o computador). Analisar as representações dos 
empresários é analisar o nível simbólico do contexto presente em seus discursos, 
para nos permitir a compreensão do real e do imaginário no que se refere ao tema 
em apreço.

Pensar criatividade e inovação exige refletir sobre o que depende do indiví-
duo, e a parte que se deve ao clima organizacional ou à cultura da empresa. Assim 
será possível talvez um salto em direção à reflexão sobre a criatividade em grupo.

É difícil definir todos os processos que permitem a criatividade em grupo, 
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mas nos parece que há de existir um real objeto de investimento em comum, 
uma meta, algo que faz sentido enquanto projeto para o grupo. Se reconhecer, se 
identificar com esse objeto O que seria? Qual seria o objeto de investimento em 
comum na empresa? Quais são os fins valorizados e que permitem a discussão e 
a legitimidade dos meios? Seriam eles legítimos para os atores? O que permitiria 
a inovação? Poderia ter um bom clima ou uma boa cultura de empresa e não 
ter pessoal criativo? Quais são as condições necessárias para permitir que um 
indivíduo se torne criativo? De certa forma podemos dizer que privilegiamos na 
pesquisa os aspectos que apontam para uma compreensão da determinação social 
da criatividade a partir dos relatos dos dirigentes.

4.2. A inovação na otica da teoria das representações – A questão dos 
valores éticos

A forma da criatividade atualmente se configura pela necessidade de se compro-
meter com um “saber-fazer” mais ético para o planeta. A característica da inova-
ção atualmente se aproxima, para muitos, de um novo contrato entre a demanda 
social e os setores de produção. Há uma demanda moral de produzir de forma 
ética garantindo a sobrevivência do planeta para as gerações futuras. É sobre isso 
que se baseia a opção inovativa mais atual.

Devemos procurar compreender como é posto o problema, quando é dito 
nas entrevistas que se deve: “transformar o que existe em outra coisa”.  É isso que é 
exigido para a inovação. Por isso escutamos essas falas para compreender as repre-
sentações, que os empresários expressam sobre o tema, analisando a leitura que 
eles fazem do social e expressando o que eles desejam ou precisam para realizar a 
inovação nas suas empresas.

A partir dessa leitura, pudemos também descobrir o que favorece e o que 
obstaculiza a inovação já que as representações são guias para a ação. Como se 
formaram essas representações, quais são as necessidades das mesmas? É um 
tempo onde as questões do planeta passam a ser urgentes e reinvindicadas como 
posturas aceitas quase em si, atitudes onde não há indício de rejeição como se diz 
na sociologia política.

É importante lembrar que não tratamos de analisar as representações que os 
dirigentes têm da inovação como ilusão, ideologia ou alienação. Elas são racio-
nalidades construídas pelos sujeitos e os grupos. Na representação que temos de 
algo, há uma parte de imaginário que corresponde a uma história condizente com 
as necessidades dos sujeitos na sua cultura. As instituições são concretas, mas o 
imaginário é freqüentemente o suporte dessa realidade. Assim as representações 
são frutos de crenças que legitimam ações que produzem efeitos reais e concretos. 
Castoriadis (1975 ) no seu livro “ A instituição imaginária” revela com muita 
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clareza a necessidade real contida no imaginário. O imaginário, narrativa esco-
lhida pelos sujeitos entre os fatos reais e interpretados segundo os lugares que 
os indivíduos ocupam, é uma construção necessária da cultura do grupo ou da 
comunidade. Essa narrativa está ancorada na experiência comum.

Assim as representações contêm as diferentes dinâmicas da história do 
indivíduo e do coletivo já que nelas estão presentes o real, (o que é vivido) o 
imaginário (o que é sentido) e o simbólico (o que é expresso e compartilhado). 
Podemos notar um primeiro aspecto sobre a percepção dos empresários da inova-
ção: qual é a relação que existe entre a percepção que eles têm hoje da educação, 
por exemplo,  e o eco que esta produz para o indivíduo na sua história de grupo, 
a partir de sua trajetória educacional e daquela que ele preconiza hoje? Podemos 
nos aproximar da sua experiência passada para acrescentar na compreensão o que 
os empresários pensam hoje sobre o tema.

Em geral para compreender as transformações que vivemos, as desconstru-
ímos para as tornarem familiares e/ou iguais ao que vivemos no passado. É o 
caso quando os empresários lembram que fazem parte de uma geração que teve 
uma boa escola, onde valores educacionais eram respeitados. Respeitavam-se os 
professores, as instituições, os valores, os pais. Isto é, as escolhas atuais de pos-
turas éticas encontram um eco de legitimidade nesta história passada. A questão 
ética — sob diferentes aspectos — era algo que já existia nas suas socializações, e 
eles a re-encontram na demanda social atual. Eles são portadores dessa historia e 
assim legitimam para conduzir um futuro com valores tradicionais. São capazes 
de reconhecê-la, ela faz sentido para eles. Assim eles são portadores legítimos 
dessa ética.

 As Representações fazem parte de uma elaboração coletiva que num 
segundo momento permite a legitimação da percepção e da ação. A teoria das 
representações desenvolvida por Moscovici (1990) e mais tarde por Jodelet 
(1981) é seguida de inúmeras pesquisas na França,no Brasil  e em outros países. 
Lembramos a seguir alguns aspectos significantes da teoria para o tema em apreço. 
Para Moscovici (1990) a característica fundamental das representações é que elas 
são guias para a ação. A maioria dos pesquisadores que seguem essa linha terá 
como meta verificar essas características. Os resultados obtidos mostram geral-
mente que a representação elaborada ou induzida nas situações de interações tem 
um papel mais importante que as características objetivas, nos comportamentos 
adotados pelos atores. Representar algo para si é assim escolher uma narrativa ou 
escolher naquelas que estão disponíveis, aquela que me autoriza à ação. É assim 
uma maneira de construir uma linguagem e neste espaço poder existir. É isto que 
está em jogo porque deste lugar de fala decorre, poder, legitimidade, reconheci-
mento ou ilegitimidade e exclusão. 
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 A análise das representações restitui uma compreensão do social enquanto 
racionalidade que permite pensar o coletivo e o sujeito sem supor que seja uma 
patologia do social ou uma patologia do sujeito. Parte-se do pressuposto da racio-
nalidade dos atores e é esta racionalidade que procuramos desvendar.

A inovação é o objeto de investimento das empresas. Um objeto não existe 
em si, ele existe para um indivíduo ou um grupo. É algo que tem sentido com 
o qual nos apegamos. Assim mesmo é objeto de sentimentos ambivalentes. Tais 
como o receio de não conseguir ser o melhor, de não ser suficientemente objetivo 
e racional. Atingir o melhor contém o medo de não poder repetir a façanha. Por 
exemplo, produzir conhecimentos na universidade é um objeto de investimento 
para os universitários. 

O objeto investido o é politicamente, mesmo afetivamente através da neces-
sidade de reconhecimento econômico e cultural. Ter um objeto de investimento 
significa logicamente ter meios e fins que permitam e legitimam esse investimento.

Uma representação é assim sempre uma representação de algo para alguém, 
e como o escreve Moscovici4 esta relação “esse elo com o objeto é uma parte 
intrínseca do vínculo social e ele deve ser interpretado neste quadro”. Nessa com-
preensão, temos o objeto investido, a inovação, construído sob planos diversos.

Toda representação é assim uma forma de visão global e unitária de um 
objeto, mas também de um sujeito. Essa representação reestrutura a realidade para 
permitir uma integração ao mesmo tempo das características objetivas do objeto, 
das experiências anteriores do sujeito e do seu sistema de atitudes e normas. Isso 
permite definir a representação como uma visão funcional do mundo que per-
mite ao indivíduo ou ao grupo dar um sentido a suas condutas e compreender a 
realidade com seu sistema de referência, e assim poder se adaptar a este bem (no 
caso a inovação) como definir o lugar que ocupa. Portanto, “a representação não é 
simplesmente um reflexo da realidade ela é uma organização significante”, Abric.J 
(2006 p13). E é desta maneira que optaremos para pensar as representações sobre 
as inovações dos empresários atualmente.

A análise e a compreensão das representações e a maneira como elas fun-
cionam supõem sempre uma dupla leitura sócio-cognitiva e social. Os processos 
cognitivos são diretamente determinados pelas condições sociais nas quais são 
elaborados. A coexistência de suas duas lógicas permite compreender o porquê 
da representação integrar ao mesmo tempo um nível racional e um nível que 
aparece como irracional, da mesma forma como ela tolera e integra contradições 
aparentes.

4. in Abric.j.c 2006 p. 12
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5 ANÁLIse DAs eNtrevIstAs

5.1 os empresários e/ou a visão do estado

Seria de se esperar que as empresas (AA) tivessem mais conhecimento das insti-
tuições governamentais, inclusive para eventualmente melhorar as parcerias do 
que precisam. Sobretudo, porque fazer parcerias é uma estratégia atual no modo 
de produzir.   Ao escrever isso, colocamos desde já uma questão: quais vínculos as 
empresas mantêm com o Estado atualmente? Estranhamos o fato de uma grande 
empresa desconhecer o IPEA perguntando se o IPEA era da USP.

O entrevistador ao sublinhar que nesta empresa existe a mesma quantidade 
de Mestres e doutores que no IPEA, afirma que a diferença entre as duas é que o 
IPEA dá prejuízo ao Governo. Esta brincadeira para descontrair a entrevista revela 
ou reafirma uma visão naturalizada de incompetência das instituições estatais. 
Nesse sentido, o próprio entrevistador reforça a visão dos empresários, já que os 
mesmos usam este mesmo argumento para pensar a categoria de eficácia. Significa 
uma modalidade de comunicação banalizada sobre a avaliação do desempenho 
dos funcionários públicos que não está isenta de sem efeitos. Representação natu-
ralizada como se o Estado devesse ter lucro ao exigir que seus funcionários sejam 
Mestres ou Doutores. É claro que há lucro, mas não financeiro direto como parece 
ser evocado. Sob quais bases se afirmam essas reflexões, já que mal conhecem as 
instituições e o lucro esperado não é o mesmo que nas empresas?

 Há um imaginário no qual necessariamente a eficácia está do lado das 
empresas. Assim se confunde eficácia econômica, eficácia política e eficácia social. 
Há um deslize semântico reificador no campo sobre o qual nunca se é suficiente-
mente atento. Ao mesmo tempo, o que é citado revela uma formação educacional 
elevada tanto nas empresas AA quanto no Governo e particularmente nos quadros 
da empresa D3, o que talvez pudesse supor novas parcerias com novos conteúdos 
entre esses atores, cada um conhecendo melhor a formação dos parceiros.

No que se refere ao contexto político, os empresários expressam que esse 
déficit de políticas industriais não deve melhorar com o Governo atual. Mas não 
avançam com estratégias diferenciadas, com suas entidades de classe para inovar 
nestas relações e fazer pressões para mudanças. Podemos dizer que não inovam 
nas suas estratégias para com o Estado nesse aspecto. 

Eles ainda afirmam que não se trata de uma questão de pessoas, mesmo 
reclamando da incompetência do quadro das gestões públicas, municipais e 
regionais, “mas de ter ou não os meios econômicos para agir”. Lembraremos que, 
entretanto, há uma leitura recorrente: “eles colocam na cabeça das empresas pessoas 
não muito qualificadas...” Esse comentário poderia ser o objeto de um debate 
sério. O que são pessoas qualificadas no Estado? Sem dúvida, os funcionários do 
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Estado devem conciliar os diversos interesses sociais para assumir um projeto de 
desenvolvimento para toda a sociedade.

Os empresários afirmam que a inovação na relação com o Estado depende 
da questão econômica, essencialmente. No que se refere ao Estado, é dito:

 “eles vem perdendo a participação no ICMS. Algumas empresas chegam ou 
devem chegar, mas muitas foram embora. Tais como X, Y e as outras estão mal 
das pernas...”. 

Assim, mesmo a partir dos dados que permitem avaliar a situação da empresa 
percebe-se um bom otimismo expresso pela construção de um parque tecnoló-
gico. Os empresários dizem não pensar em sair da região. A descentralização é, 
apesar das críticas, algo que foi positivo, mas ao mesmo tempo dizem que os 
seus profissionais gostam de ficar em São Paulo para inclusive não se afastar do 
mercado. Os empresários acreditam que regionalizar é bom para o Estado, mas 
para eles é complicado. 

O que sublinharei é que em nenhum momento eles falam sobre a inovação 
ligando esses aspectos a partir das relações entre eles e seus profissionais. Como 
respondem a essa dificuldade posta pela descentralização? Quais negociações são 
feitas? Parece que a descentralização regional é uma dificuldade para eles por causa 
dos quadros, mas eles têm incentivos fiscais que não teriam em São Paulo. Essa 
crítica quanto à descentralização pode ser avaliada em termos de: o que ganhamos 
o que perdemos, o que podemos melhorar. No que se refere aos recursos humanos, 
talvez haja algo a ser feito em busca de uma melhor forma da descentralização, em 
termo de desenvolvimento da mão-de-obra local, mas isso exige introduzir um 
novo fator na inovação atual, o fator tempo/desenvolvimento. 

O fator tempo nas relações com o Estado é sempre problemático para as 
empresas e influencia no debate sobre educação e desenvolvimento enquanto 
metas/fins. São os fins que ainda freqüentemente são opacos. Desenvolver para a 
empresa com o apoio do Estado deve servir “os fins” do Estado. Quais são os fins? 
Responder a um projeto de desenvolvimento.

Depois de o entrevistador ter defendido trabalhadores de uma empresa 
pública, de uma crítica que já foi citada acima sobre a incompetência dos diri-
gentes de instituições governamentais, o entrevistado conclui que suas críticas 
somente se baseiam em artigo de jornais.  Com freqüência as informações dos 
empresários são por demais reduzidas sobre questões dos interesses do País assim 
como são as nomeações para as grandes instituições do Brasil, quando o tema é 
inovação. Saber quem dirige as grandes instituições é importante para eventuais 
parcerias. É importante para o assunto “inovação” pensar além das empresas para 
melhor pensar as empresas. Críticas ao Governo passam a ser retórica corriqueira 
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sem de fato haver reflexões mais substanciadas sobre as tarefas que podem ser 
esperadas do Estado para o conjunto da sociedade. Essa falta de debate dos diri-
gentes de empresas é mais grave do que para outros atores que não têm as mesmas 
oportunidades de conduzir ações de grande vulto.

Percebe-se e o veremos com mais detalhes que na representação da inovação 
um dos “vilões” é obstáculos à inovação que permanece é o Estado. Faz-se dele 
uma caricatura sem eficácia supostamente compartilhada na opinião pública, sem 
destacar ações do Estado que privilegiam e ou privilegiaram os industriais mesmo 
quando ele é obrigado a cumprir suas obrigações frente à sociedade como um 
todo.

Outro aspecto importante citado pelos empresários é que “numa economia 
aberta para importações você tem que competir internamente, e para isso precisa-
-se de investimentos, inovações, pesquisa, tecnologia, estradas, transportes, portos 
etc...”.

Esses são aspectos fundamentais a serem demandados do Governo do 
Estado e das regiões. Muitos dos empresários vão mostrar que o transporte de 
mercadorias é mais barato da China para os EUA e demora menos, do que ir de 
Manaus a São Paulo! Nesse sentido, as associações de classe seriam fundamentais 
para fazer pressões sobre o Estado e as regiões, mas não é muito o meio utilizado 
para atender às necessidades das empresas.

Quais são algumas das tensões com o Estado? No caso de São Paulo são 
as cobranças de impostos dos fornecedores. Os empresários sustentam que eles 
jogam no mercado entre 500 e 700 milhões de dólares em salários por anos e 
que conseqüentemente deveriam ter mais ajuda do Estado. Se eles vão embora, 
é muito ruim para o Estado, que tem retorno sobre a forma de impostos como: 
IPVA, IPTU, ICMS. Nesse sentido, o Estado, segundo os empresários, deve faci-
litar para estes condições melhores para um desenvolvimento que eles propiciam 
em grande parte. Outro conflito sempre lembrado é sobre a questão da legisla-
ção trabalhista. Isto é, o debate do “custo Brasil” está sempre na ordem do dia. 
Parece-me que uma comparação com vários países com as suas devidas opções de 
desenvolvimento (opção para o consumo interno, por exemplo) deveria ser mais 
debatida para relativizar esse aspecto.

Os empresários sublinham que quando contrata outra empresa menor e ela 
não paga suas obrigações, eles ficam como responsáveis. Será que essa lei é para 
controlar as numerosas terceirizações criadas para se subtrair as leis economi-
zando obrigações sociais? Essa punição foi relatada duas ou três vezes com uma 
empresa entrevistada. Houve muita corrupção nas terceirizações e subcontrata-
ções em todos os países. Isto é, as leis mais radicais mascaram freqüentemente 
uma incapacidade na esfera da regulação, aplicação das leis e fiscalização do seu 
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bom funcionamento.

Sobre o que esperam do Governo, os empresários responderam: “precisamos 
de financiamento para a pesquisa. Nós queremos aumentar significativamente 
esse investimento. É difícil captar recursos da FINEP ou do BNDES. “Precisamos 
dar passos maiores”. 

Novidade: “estamos conversando com outras grandes empresas para ver se 
a gente se ajuda”. Essas parcerias para o desenvolvimento são caminhos extre-
mamente importantes. A parceria com a Petrobras é uma delas. São empresas 
brasileiras que devem instaurar novas formas de relacionamentos. Para pensar 
a inovação hoje, essas relações devem ser investigadas para saber se é possível 
incentivá-las. Ainda podemos notar que não há vínculos desse tipo com empresas 
estrangeiras.

Algumas das críticas que os empresários fazem são as seguintes: “As regras 
no Brasil mudam de uma hora para outra. Por exemplo, mudanças no “PIS” e 
“COFINS” quase inviabilizaram a fábrica em Manaus”. Os empresários dizem 
que a margem deles é pequena. Por isso mudar as regras brutalmente pode ser 
fatal às empresas. O que mudou foi que havia uma percentagem a pagar sobre o 
faturamento e depois passou a ser sobre o valor agregado. “Em 2005 o mercado 
de bicicleta caiu 10%, um drama. Nesta hora o que foi importante foi o jeito 
como lidei com os recursos humanos. Foi isso que me fez ascender a este posto”. 
Percebe-se que o Estado permanece o vilão no Brasil, que muda as regras do jogo 
muito abruptamente e a melhor maneira de diminuir esses impactos é lidar o 
melhor possível com o RH e a tecnologia. Mas o entrevistado não explicita essas 
mudanças de formas de fazer a gestão dos recursos humanos.

 Os investimentos em infraestrutura do Estado são políticas de incentivo 
fundamentais como já o assinalamos, mas é importante lembrar que esse repasse 
de dinheiro foi feito para as regiões e os municípios, e infelizmente muitas vezes 
foi provado que foi utilizado para outros fins. O que significa que os esforços têm 
que ser feitos no nível de controle das políticas, de fiscalizações das mesmas e isso 
parece o mais complicado por enquanto.

A frase do empresário é muito justa “você conhece alguém que morreu de 
bicicleta? Eu sim... Ou se investe na segurança ou o mercado vai pifar! Outra 
coisa “pago 10% de IPI, 18% de ICMS para um produto que é usado como meio 
de transporte! Hoje 50% do que se produz como bicicleta vai para o transporte. 
Nós estamos desonerando o transporte público, mas não está se desonerando a 
bicicleta. Hoje sou presidente de uma ONG que a indústria inteira se mobilizou 
para fazer. “Então o que você precisa fazer é desenvolver o mercado local porque 
assim você fortalece a indústria de montagem e a indústria de componentes e 
dessa forma você naturalmente migra para o alto valor agregado”. ( B5)
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“É preciso desonerar a cadeia. A carga tributária é impossível. Investir 
pagando 18%, 19% é impossível. Eu deixo meu dinheiro no banco! Aí não tem 
mudanças. Manaus tem um incentivo fiscal forte. Agora se me desonerar vou 
embora. É um inferno trabalhar aqui, sobretudo por causa do transporte”. 

Percebemos conflitos reais sobre a deficiência de infra-estrutura. Ao mesmo 
tempo, a problemática do setor informal é sempre presente e nunca debatida o 
quanto precisa, tanto pela concorrência que sofre e impõe, quanto pela resposta 
do Estado a essa realidade. Ainda é evidenciado que é necessária uma reflexão 
sobre o papel do Estado nas suas relações com os diferentes segmentos da socie-
dade.

5. 2 - educação

Um dos fatores privilegiados para inovação no dizer dos empresários, é a educa-
ção. Entretanto, podemos perceber desde já que se ela é uma condição necessária, 
ela não é suficiente. Os diferentes temas, no que se refere à inovação, são entre-
laçados e se esclarecem uns e outros. Podemos notar que o que é privilegiado na 
educação é a formação dos quadros, não de todos que participam no processo de 
inovação na empresa. Há uma concepção valorizada da formação permanente, 
com uma boa base e estágio no exterior. Não se valoriza tanto atualmente a for-
mação universitária tradicional “stricto sensu” (mestrado e doutorado). Espera-se 
uma boa formação universitária, mas além dessa espera-se um tempo de formação 
em universidades no exterior. Valorizam-se trocas, estágios, participações em con-
gressos da área. O que podemos observar é que o que se valoriza corresponde ao 
que os próprios empresários tiveram como trajetórias. 

Talvez pudesse ser questionado hoje no mundo dos países industriais de 
forte potencialidade econômica é se algo mudou ou se há a necessidade de ser 
extremamente competitivo internamente em termo educacional. Uma tendência 
dessas últimas décadas parecia ser a necessidade de excelentes universidades, mas 
também excelência em termo de escolas de primeira e segundo grau e técnicas.

Não é tão evidente atualmente a não ser para aumentar a concorrência 
em espaços reduzidos. Não significa que a educação não aumente em números 
de anos e para mais grupos sociais que se beneficiam dela. Significa que esse 
crescimento educacional não necessariamente é seguido de um alargamento de 
absorção da mão-de-obra nacional, o que obviamente não elimina a necessidade 
de ter núcleos e redes internacionais entre laboratórios de ponte mas esse aspecto 
é para os quadros.

A partir desse tema o entrevistado levanta alguns elementos importantes 
para a análise.  “Falta investir na formação dos jovens nas áreas ligadas a indústria, 
tecnológia etc.”. Faz-se uma comparação com a China, os EUA, Índia e México.  
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Acrescenta que “não se trata de pensar em aumentar a participação dos jovens nas 
universidades, tipo ‘cotas’” para facilitar uma perspectiva de fazer o baixo da pirâ-
mide subir, mas de ter  estratégias que facilitam o desenvolvimento industrial”.  
Assim, não se pensa necessário ou indispensável um crescimento educacional para 
toda a população para permitir a inovação.  Não se pensa, a nosso ver, um elo 
entre inovação e contexto nacional da educação de forma ampla numa perspec-
tiva de desenvolvimento que privilegia a inclusão.

Há no dizer dos empresários uma falta de vínculos entre as políticas de 
educação e políticas industriais, mas o que foi relatado acima evidencia um posi-
cionamento que dificilmente poderia ser do Estado sobre pena de aumentar as 
desigualdade sociais.  Os dirigentes sublinham a necessidade de ter políticas edu-
cacionais ligadas a políticas tecnológicas. Os empresários falaram sobre a possibi-
lidade de eles próprios orientarem nas escolas sobre as necessidades da indústria. 
Poderíamos questionar se essas ações seriam boas para a indústria (existem em 
parte há tempo) e igualmente boas para o emprego e o nível de renda.

A educação, mesmo técnica, pode e deve ser feita em conjunto com os indus-
triais, mas ela ultrapassa a questão da absorção da mão-de-obra e infelizmente não 
a resolve.  Vemos na pesquisa o quanto a esfera econômica organiza o social e o 
quanto o social é encastrado na esfera econômica. As necessidades das empresas 
e suas formas de racionalizações não necessariamente são as melhores para se 
converter em políticas de educação e produzir uma sociedade competitiva e justa.

Devemos sublinhar que os empresários falam da necessidade de uma polí-
tica educacional ligada a uma política tecnológica, mas ao mesmo tempo não 
desejam trabalhar em parceria com as universidades, quais são as justificações? 
O tempo da universidade é outro. Os empresários expressam a relação da forma 
seguinte: os melhores vínculos se fariam sob a forma de encomenda. A empresa 
apresenta o que precisa e a universidade realiza. Na verdade é delicado. As empre-
sas trabalham com os sigilos dos segredos de produção e a universidade vive de 
divulgar suas descobertas. Deve-se ter uma atenção prudente nas relações de 
mando entre criação e utilização do que é criado. Na criação, o que está em jogo 
é o reconhecimento ou não, através da relação social de trabalho e nesse sentido 
ela é fundamental (de fato é mais uma relação de dom/contra dom que está em 
jogo do que contrato/liquidação da dívida. O que é avançado como explicação é 
a questão das diferentes concepções do tempo, mas percebe-se que as tensões são 
numerosas, inovar em parcerias é algo ainda a ser debatido. Sentimos também 
que as formas das diferentes concepções dos vínculos entre produção e concepção 
de desenvolvimento necessitariam ser objeto de debates. São debatidos os meios 
e os fins não são esclarecidos.
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5.3 - Associações de classe

Podemos colocar ainda na representação do contexto, as relações que os empresá-
rios dizem ter com as suas associações de classe. Não há uma visão global do que 
poderia ser pedido em comum, o que reforça a idéia acima citada da ausência de 
debate sobre uma nova concepção de desenvolvimento nas associações de classes 
para reivindicar políticas industriais.  Os empresários expressam os seus desejos 
e as suas necessidades, querem mudanças, mas não falam em estratégias coleti-
vas. Sem dúvida as negociações em termo de setores exigem calendários políticos 
junto ao Estado mais flexíveis e muitas vezes as empresas precisam de respostas 
em termo mais curto.

5. 4 - Concorrência 

A concorrência intra-setorial nunca é mencionada e é  aspecto importante para 
compreender a dinâmica das empresas. Inclusive porque se a empresa é AA é por-
que ganhou da concorrência interna, através da inovação, e sem dúvida de outras 
práticas não mencionadas já que são estratégias que não devem ser divulgadas. 
O que é mencionado é a concorrência, por exemplo, do setor informal, mas não 
confrontada a partir de sugestões de políticas frente a essa realidade. Somente 
as deficiências do Estado são lembradas. Essa questão do informal nos parece 
importante e deveria ser levada em conta nas políticas industriais. São regras entre 
os concorrentes que devem ser repensadas. A estratégia de cada um pedir para si 
parece uma prática recorrente para os empresários nas suas relações com o Estado.

Podemos desenhar uma leitura factível sobre a questão da inovação. Para 
os empresários, por prudência, diríamos que a representação que se evidencia é a 
que pouco se destaca a questão do trabalho. O que é avançado é mais a questão 
econômica e normativa. A análise nos permite supor que eles pensam que dessa 
parte eles dão conta. Por isso os vínculos com as universidades, as associações de 
classe, o trabalho e alguns parceiros são minimizados enquanto a questão dos 
recursos e do Estado são muito mais dimensionados. Essa leitura é reforçada pelas 
reduzidas referências ao fator trabalho sobre a questão da inovação e a ausência de 
estratégias nas associações de classe.

As esferas da política e do social merecem ser investigadas na medida em que 
escrevemos que as representações articulam as esferas política, cognitiva impor-
tantes a serem pensadas para entender a questão da inovação. Nesse sentido, os 
empresários expressam o que uma boa parte da sociedade pensa sobre inovação. 
Seria uma questão econômica, de quantidade de recursos, sobretudo. Parece que 
se trata de uma modernização “ética”, de “valores”, que foi privilegiada e tem 
legitimidade hoje. Na base da relação, se articulam as relações: produtor/consu-
midor, produtor/clientes. Produzir respeitando o planeta legitima o consumo. 
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Portanto pensar a inovação em termo majoritariamente econômico é problemá-
tico. O vínculo suposto para ter um planeta viável para as gerações futuras não 
pode ser utilitarista, maximizando o lucro, minimizando os custos, se os custos 
são suportados por aqueles que estão presentes (os trabalhadores) no contrato 
dos fins escolhidos. Os diferentes atores que participam do processo devem ser 
contemplados em virtude do fim escolhido. Como o provérbio informa: “não se 
desnuda um santo para vestir outro”.  Esses aspectos, a nosso ver fundamentais, 
contribuem para tornar os fins avançados abstratos. Quem é esse cliente visado?  
E que, aliás, compra e existe. Poderíamos brincar e dizer, “compro logo existo”. 
Ao se instrumentalizar uma visão do futuro legitimada, consegue-se uma nova 
forma de rentabilidade para as empresas e também  de alienação para o mundo 
que vive do trabalho. O trabalhador vai sofrer do seu excesso de trabalho e de sua 
precariedade, mas vai ganhar um mundo melhor futuramente... E compartilhar 
de um projeto legitimado.

Isto é, em qual medida temos alguns aspectos de uma modernização arcaica, 
ou tradicional, foi uma questão que tínhamos levantado no início da nossa refle-
xão. A partir do que acabamos de descrever, podemos começar a pensar que não 
há tanto novidade em termo de racionalidade, mas há novas formas de permitir 
um desempenho econômico sem melhorar a renda nacional e o emprego.

5. 5 - Mercado

Neste item trataremos das representações dos empresários sobre o papel do 
mercado para o crescimento da empresa e da inovação. Investir na inovação 
obviamente significa arriscar.  Os empresários que investem entre 10 e 15% do 
faturamento em P&d, precisam ter uma visão aguda da situação nacional e inter-
nacional.

Um exemplo, a empresa tinha dois aviões para lançar. Pensou em diversas 
estratégias. Fez um bom investimento em P&D. Vendeu bem.  Precisa-se de sete 
anos para lançar um produto novo no mercado. É um bom exemplo de “feeling” e 
conhecimento de política internacional. No contexto atual é importante entender 
a lógica do setor, por exemplo, como o lembra o entrevistado: “Depois dos 11 de 
setembro, exige-se mais segurança ainda. Um dos aviões o Foker 100, custa mais 
caro que o 190. Ninguém quer mais operar com ele. Com o custo do petróleo e 
a necessidade de baixar a tarifa por obrigações de competitividade, torna-se difícil 
operar com o mesmo. O que acontece é que não é um mercado livre, e passa-se 
do mercado regional a nacional e vice-versa”.

Entretanto sabemos que é isso que caracteriza o mercado livre. Passar de 
um mercado nacional a internacional obriga a uma batalha rude, as lógicas são 
diferentes. Precisa-se eliminar as resistências ao “Todo Mercado” isto é, para isso 
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como o demonstrava Polanyi, (1945) precisa-se mudar instituições e imaginário, 
para passar de um mercado regional, nacional a um internacional. Para ser um 
conquistador moderno de novos horizontes que vai trazer divisas e orgulho para 
o País, deve-se assumir que se sofrerá formas de pressões no ambiente interno em 
razões de dever fusionar/ou eliminar concorrentes internos e enxugar o quadro 
dos trabalhadores.  Conservar uma imagem e conduta ética, devemos convir, é 
difícil.

Citaremos o exemplo da empresa Z e da P. Se a P quer resistir ela tem que 
afrontar os mercados de Madrid, Frankfurt etc., não há escolha.  Como são reali-
zadas essas inovações? É necessário convencer os clientes de uma nova concepção 
para viajar. Isso ocorre quando  muda por exemplo os valores das passagens até 
para aqueles clientes que viajam para o exterior freqüentemente. O exemplo, da 
impressão de mensagens em bilhetes com os dizeres que “quem é inteligente é 
quem economisa, viver bem não é esbanjar, isso é arcaico”. 

Não é também o ascetismo protestante weberiano que é valorizado, é uma 
conciliação entre uma racionalidade utilitarista (gastar menos e ter mais) e uma 
“ética” de sobriedade para se adequar a uma modernidade onde deveria haver 
menos desperdícios.  Não é debatidos ainda para quais fins, esses parecem evi-
dentes, o problema são os custos do progresso ético, como são repartidos. É um 
consumo moral para o planeta e as gerações futuras? Seria o equivalente a não 
esbanjar para não desperdiçar recursos do País, da região, da família... Isto é, há 
uma combinação das duas racionalidades até agora opostas ou concorrentes, que 
existiam desde início do capitalismo, utilitarista e anti-utilitarista. (1) De um 
lado ser livre a partir dos contratos (termina se o contrato anula-se o vínculo) e 
2) construir vínculos que ultrapassam os contatos formais que legitimam ações 
dos atores. Propõe uma justificativa moral para o desenvolvimento econômico. 
Nunca deixou de ser necessário e de existir, o importante talvez seja de dissecar as 
suas características nestas transformações atuais. 

Encontravam-se justificativas no início do capitalismo sejam nas perspectivas 
das grandes narrativas liberais, do individualismo positivo, ou nas necessidades do 
“laisser faire do mercado” de desencastrar o social do econômico para permitir um 
desenvolvimento que permitiria posteriormente uma redistribuição. A situação 
política e social tendo se tornado insustentável voltou-se a uma configuração 
republicana onde a concepção da mobilidade social é o motor legitimador que 
supõe políticas afirmativas. O Estado se encarrega dos riscos sociais do trabalho, 
há uma nova regulação e uma nova racionalidade que eu chamei de conciliação 
entre alienação e compensação no consumo. Com as crises econômicas volta-se 
a um individualismo negativo insustentável até economicamente (política e 
socialmente falando não há dúvida.) e é nesse momento que vemos se desenhar 



PAEDI: Pesquisa sobre Atitudes Empresariais para Desenvolvimento e Inovação442

uma conciliação de racionalidades como o mostramos no decorrer do texto, uma 
racionalidade utilitarista e anti-utilitarista. Não se trata de um maquiavelismo, 
nem de uma mão invisível, trata se de dinâmicas do social que não são dadas de 
antemão, mas que se criam no social a partir de diferentes tensões e interesses 
entre a força do campo econômico e suas diferentes esferas de resistência.

O ponto chave da questão, dizem os empresários, é entender o que o mer-
cado quer. Nesta versão seriam eles os executores do que o mercado quer, mas 
também do que a sociedade quer. Transformar essa demanda latente captada 
em valores simbólicos é exatamente o que se observa no marketing atual. Ainda 
podemos observar que há sempre na publicidade uma valorização da tradição 
familiar. Fazer ressurgir valores esquecidos é uma forma moderna de vender e de 
ser. Conjugar a tecnologia de ponte com a maior virtude está na ordem do dia. 
Voltar a valores que se perderam e que tivemos outrora, que devemos retomar 
com atenção maior atualmente é algo visível no marketing. A participação e a 
responsabilidade Social das empresas mais modernas são assumidas. Isto é, ser 
moderno como empresário é ter uma coerência social e uma moralização da pro-
dução, por quais fins? É isso que ainda permanece opaco.

Há esse movimento hoje: as empresas mergulham no imaginário cultural 
que é traduzido simbolicamente e cria-se um mercado de valores. Nesta há uma 
escassez produzida. São poucas empresas que apareceram como coerentes. Isso 
exige recursos financeiros, assumir riscos, fazer alianças... Foi o que fez a empresa 
G2 tanto quantas outras. A meta é construir uma visibilidade reconhecida da 
empresa mais coerente do ponto de vista ético hoje. Lembram da publicidade: 
“Y, uma empresa inteligente”? Não se deve privilegiar certo glamour, 1ª classe, 
champagne etc... Mas privilegiar a praticidade da empresa Y, isto é uma con-
cepção diferente, inovadora. Para se ganhar uma nova fatia do mercado, deve se 
imitar a empresa Y. 

5.6 –os empresários e o Mercado externo

Em função de várias exigências os empresários aumentaram os vínculos inter-
nacionais. De qual maneira?  Falam que a inovação no caso deles, foi de “baixo 
para cima”, isto é são os engenheiros e o pessoal do marketing que inovam. Não 
se fala em uma inovação onde todos são participantes. É uma parte da empresa 
que está envolvida nestes processos.  O Tripé privilegiado para os empresários no 
que se refere à inovação é engenharia na sua versão técnica, Cliente e Mercado, 
são os empresários que destacam! Mas foi justamente a análise dessa escolha que 
nos permitiu perceber que o trabalho convocado é ainda mais o do “labor” e não 
a versão “Work”. O ato de trabalhar, o vimos, responde a várias necessidades: se 
sustentar, ter mobilidade social, integração, reconhecimento, posições . Mas como 
o debatemos no decorrer do texto nenhuma dessas razões, exclui a necessidade da 
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criatividade, que estaria presente no “work”. Labor seria para se sustentar e work 
uma humanização do trabalhador no seu acesso à criatividade.

Quando pensar, criar é uma ordem e existe a injunção em cooperar sem que 
o grupo envolvido tenha construído laços de confiança (metas que respeitam cada 
um) essa dinâmica torna problemática uma real inovação criativa. 

Todo trabalhador deseja o reconhecimento e precisa ao mesmo tempo do 
reconhecimento dos seus pares e de seus chefes. São reconhecimentos diferentes 
e complementares. Mas para ter o reconhecimento de seus pares, para poder ela-
borar processos criativos, precisa-se da confiança. Ora a confiança em ambiente 
competitivo é um vínculo difícil de construir. É, portanto essa exigência parado-
xal que é feita. Qual é a lógica da produção para a inovação interna e inovação 
externa, como pensar políticas industriais e de trabalho, infraestrutura, levando 
em conta essa realidade?

Os dirigentes falaram que o setor da engenharia tem autonomia. Autonomia 
é a capacidade de se dar leis. O que é autonomia nesse sentido para os engenhores? 
É a liberdade para criar na obrigação de inovar. Talvez como o mostrem os estudos 
de Dejours, e Gaulejac é uma injunção de difícil realização. Não há dúvida que 
ela se realiza assim mesmo, mas com as características que lhes são próprias e que 
precisam ser descobertas para melhor atender as necessidades do processo. Talvez 
bons resultados sejam obtidos graças aos altos salários remunerando os quadros, 
mas são práticas que não asseguram um envolvimento continuo com a inovação 
pelo medo dos mesmos serem utilizados e jogados fora se necessário, e que sejam 
contratados novos quadros no lugar deles. Devemos analisar o que os empre-
sários entendem por autonomia. Foi dito que para inovar os dirigentes devem 
sempre renovar seu pessoal. Ao mesmo tempo segundo os mesmos a prática é: 
”Vai jogando todas as idéias malucas e há um funil. Faz-se um plano de negócio, 
mercado, custos, preço, vendas, financiamento, tudo é discutido na diretoria e 
aprovado pelo conselho”. Trata-se de investimento importante (500 milhões de 
investimento!). Isto é, renovar o seu pessoal talvez não seja a melhor maneira de 
inovar sobre um tempo maior já que esta memória é fundamental.

Vimos que para exportar é evidente que é necessário ter uma compreensão 
da atualidade política e econômica internacional. “Para saber, por exemplo, que o 
mercado (Pakistan) precisa de um avião assim ou assado é o pessoal do mercado e 
da defesa, do comercial.”. Por isso as práticas de participar sempre de congressos 
internacionais onde se debate sobre o mercado mundial são fundamentais. Mas 
quais são os outros vínculos que são esquecidos nestas relações? Sem dúvida, acor-
dos de pesquisas.

Nestes aspectos seriam interessantes estudos comparativos sobre a maneira 
de inovar em países como a China, a Índia, o Brasil, a França, o Quebec e os 
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EUA. Seria importante examinar como os referentes países lidam com os temas 
que levantamos: valores, Estado, concorrência, fator trabalho, pesquisa, tudo 
a partir do link inovação.  A partir do tema inovação enquanto exigência de 
pesquisa aplicada, que em principio permite uma aproximação entre centros de 
reflexão e empresas, foi expresso certa reticência da parte dos empresários neste 
vínculo. Levantam que lhes falta tempo para essa forma de investimento. Há um 
tempo de produção desse conhecimento, próprio às universidades. O tempo da 
produção do conhecimento e o tempo das empresas são diferentes, necessários e 
complementares, o que nos faz mencionar a importância do debate entre educa-
ção, formação, empresas e centro de pesquisa.

No exterior são os centros de pesquisas aplicadas no interior das empresas, 
que são valorizadas junto com a formação, MBA ou outras que se realizam em 
centros renomados. Há uma estreita colaboração no Japão e nos EUA, por exem-
plo, entre universidades e empresas. No Canadá as grandes empresas têm no seu 
seio um centro de pesquisa, o que é mais próximo da concepção das universidades 
corporativas. No caso de grandes empresas que inovam no Brasil, a engenharia 
está ligada diretamente à presidência da empresa e há um vínculo estreito entre 
eles.

No que se refere aos vínculos no exterior, analisemos alguns aspectos. As 
empresas não têm interlocutores no exterior. O que provoca surpresa quando são, 
por exemplo, setores de aviação que estão constantemente no exterior. É uma 
globalização que mereceria reflexões. Houve conquista evidente em direção ao 
exterior, mas ainda há poucas construções de vínculos no espaço internacional.

Os empresários participam de muitos congressos, seminários, feiras. Aliás, 
é uma prática comum a todos. É um investimento que na área acadêmica gera 
sempre polêmica para outros setores, mas não há duvida de que seja fundamental 
para pensá-lo e produzir conhecimento. É um dos momentos mais fecundos para 
pensar, reavaliar a produção e a forma de produzir.  Os técnicos de alto escalão 
estão perfeitamente conscientes dessa necessidade.

Algumas empresas fazem algo a mais, como a G2, investe na instalação de 
um centro de venda  no exterior, valoriza o consumo interno no País e quer impri-
mir novo ethos: privilegiar o consumo de produtos realizados com o Máximo de 
competência, politicamente correto sem ser de luxo. Um novo tipo de glamour, 
uma nova legitimação econômica veio para ficar. Foram práticas de sucesso e 
inovativas. Em 2006, 2007, 2008 triplicaram o investimento. Quais foram as 
dificuldades e quais foram os obstáculos à inovação no dizer dos empresários? 
Segundo eles, foi a falta de conhecimento. Como interpretar esse aspecto? Não 
é somente conhecimento, é a dificuldade de produzir conhecimento ou se apro-
priar dos conhecimentos produzidos. Como pensar essa realidade?
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Deve-se refletir sobre como se apropriar ou produzir conhecimento. Deve 
ser em centro de pesquisa aplicada na empresa, no exterior, financiando formação, 
trabalhando com centros públicos de renomes? São muitas questões e possibili-
dades, mas ao levar em conta o que constitui obstáculos, podemos desenhar um 
quadro mais legível e repensar alguns argumentos avançados. A nosso ver o fator 
trabalho e o fator humano têm tudo a ver com esse obstáculo assinalado pelos 
empresários. De qualquer forma para triplicar o investimento, o desempenho das 
empresas brasileiras foi bem melhor do que se imaginava quando se avalia as duas 
últimas décadas. Se os empresários avaliam que a produção poderia ser melhor, 
devemos descobrir onde estão os obstáculos, mas sem esquecer-se de evidenciar 
o que permitiu esse desempenho. E talvez seja o fator humano que ao mesmo 
tempo permita o desempenho e o freio! (a partir do raciocínio que seguimos 
até certo ponto os trabalhadores percebem que eles trabalham em algo de novo, 
onde a sua criatividade é requerida e valorizada, mas a rotatividade gera estresse 
de difícil controle

Voltando à empresa B5, eles têm uma área internacional de exportação, 
mas é muito menos volumosa do que eles desejam. Nas áreas destacadas como 
mais importantes: destacam-se a de operações e a financeira. O entrevistado deixa 
claro que faz questão que a área de recursos humanos e de tecnologia estejam 
perto dele. A sua visão é a seguinte: “A minha função é dar aos diretores que 
estão embaixo de mim os recursos humanos e tecnológicos que precisam para 
responder a metas que eu colocar”! Isso é interessante para a análise. Inovar é um 
imperativo que deve ser exigido.  “Não posso delegar essas áreas por isso sou eu 
quem conversa com os estagiários. Temos um programa de “novos talentos” que 
se reúne diretamente com o presidente”.  

Onde inova como inova essa empresa?

“Eu brinco que eu posso ter tudo: plano fabuloso de negócio, industrial, 
se eu não tenho RH e tecnologia não tenho nada”. Mas qual é a inovação em 
relação aos recursos humanos? A concepção é dar aos recursos humanos o que eles 
precisam para fazer um bom trabalho. Mas o que precisam? 

“Eu comprei o capital da empresa em 1999, os acionistas são da minha 
família. Teve uma gestão profissional e há dois anos, assumi a presidência. A 
minha trajetória, não é aquela da empresa que era do avô, longe disso. Tive uma 
trajetória independente da empresa”.

Vimos que é algo que parece recorrente nas trajetórias. Os mais altos diri-
gentes ocuparam posições diferentes, dando suas provas de competência exer-
cendo vários cargos.  Não é um lugar onde você é projetado de pára-quedas. 
Devem mostrar competências, Mesmo se é a família que é dona da empresa. 
Isso é visto como “Moderno”.  Outro aspecto interessante é o estilo de gestão, 
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hands on. Os diretores são presentes em tudo. Não há esse distanciamento entre 
a alta hierarquia e os diretores. Voltamos a uma presença do chefe em tudo, a um 
olhar atento. Não é uma família no sentido do início do século (Pai-patrão) pelo 
contrário há certa indiferença quando se precisa demitir quantas vezes for neces-
sário: “devemos sempre renovar o pessoal”. Se um empregado não é inovador, é 
impossível permanecer com ele numa empresa de ponta. Algo é geralmente feito 
pela comunidade na qual é inserida a empresa , mas a política de estabilidade 
no emprego é vista como um arcaísmo.  Sabemos que quem inovou mais, por 
exemplo, na terceira Itália na década de 90 são pequenas empresas familiares, com 
vínculos fortes de dependência, mas também de confiança.  Da mesma forma no 
Quebec, a política de emprego nas empresas citadas como exemplo, foi um dos 
fatores mais importante para envolver os trabalhadores no desafio de vencer a 
concorrência.

Observando quem inovou percebe-se que freqüentemente são empresas no 
exterior que estabeleceram vínculos de reconhecimento com seus empregados. 
Empresas jovens, que financiam o hobby de seus empregados uma vez por semana 
ou os permite realizar um sonho particular.  É aqui importante observar os dife-
rentes estilos de gestão já que tentamos desenhar um perfil do novo empresário. 
Assim mesmo não se deve esquecer que 80% do currículo dos cursos de gestão 
no Brasil é cópia do que se ensina nos EUA, fato que poderia ser questionado em 
termos de educação/formação para as empresas (Aktouf. O. 1996 ). 

Muitas das empresas de referência são as empresas que os dirigentes consi-
deram de porte médio com 200 milhões de faturamento, 500 a 800 funcionários 
e que realizam 40% a 50% e do faturamento em três meses (natal). Conforme 
depoimento da empresa B5

“A empresa era um empresa de 100 anos, hoje 110 anos. Ela se arriscou em 
diversificar seus produtos: mobiletes, motores de barco etc. não se deu bem. Era 
Z  e T . Compramos. Ela teve até 3000 funcionários e chegou a produzir dois 
milhões de veículos por ano, cortamos e chegamos a 700 funcionários. Insistimos 
sobre esse aspecto, houve bastante corte de empregos. “Houve uma liberalização 
dos mercados muito forte e entrou muitas marcas novas. Hoje tem 150 a 200 
fábricas deste tipo de veiculo mesmo se perguntamos para alguém, a pessoa não se 
lembra da nossa marca.  Como isso aconteceu? Com a liberalização de mercado, 
entrou muitas peças necessárias para fazer veículos . Assim várias fábricas com-
pram ou copiam e montam estes veículos quase perfeitos.”

O que fazer com essa concorrência? Os empresários reclamam uma polí-
tica industrial quanto a esse fenômeno. Somente são indicados conflitos com 
o setor informal quando de fato a sua funcionalidade é real.  A concorrência 
interna deveria permitir mais consumo interno. Segundo os empresário o que 
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deve ser corrigido é entre outras coisas uma tributação proporcional. As pequenas 
e médias empresas não podem ter imposições tão altas quanto às grandes. Isso 
faz que elas escapem e fiquem na informalidade e certamente remunerando no 
percurso algumas redes que lhes permitem existir.

Qual foi a estratégia de sucesso?  “Transformar a empresa em sinônimo de 
outra coisa”! 

Essa idéia está relacionada com o a argumentação central do texto ou seja , 
as empresas ou empresários se apropriam de valores significantes e os convertem 
em símbolos. Esse deslocamento possibilita apropriar de valores que são escassos 
no mercado de valores ( ex:proteção ao meio ambiente, ). Não é toda empresa que 
tem condições de ter práticas ambientais corretas, por exemplo, são as maiores 
empresas que podem investir para atender estes fins. Não é qualquer empresa 
que investe na prevenção da saúde, na preservação do meio ambiente. Vivendo 
e optando pela saúde mental e física você faz parte de um grupo valorizado e de 
certa forma a empresa ao fazer sua publicidade nesse sentido contribui para sua 
saúde econômica.  Por outro lado esta estratégia reforça a escassez de práticas 
valorizadas.

As grandes empresas têm mais recursos e são mais convincentes para seus 
clientes quando se comprometem em ações sociais. Fazem mais marketing e são 
associadas a uma melhor pratica que outras. Por isso diversificaram inteligemente 
suas produções, fornecendo as bicicletas de fitness nas academias e na casa dos 
usuários. Além disso, o que fizeram? Descobriram algo a mais a oferecer, uma 
garantia que não existe no informal. De fato, tudo isso foi bom para a empresa, 
mudou, inovou, ganhou. A abertura econômica provocou muitas mudanças e 
algumas talvez melhores do que se pensava em termos de participação a exporta-
ções. Mas o preço foi alto para o mundo do trabalho. Numa das empresas anali-
sadas o empresário reportou a necessidade de demitir cerca de 2.000 empregados! 

Não é o fato de pagar mais aos 700 que reduz o problema. Eles ganham 
mais, mas há menos trabalhadores para consumir no País.  Além do fato de se 
tratar de uma equação social e política que custa caro ao Estado em termos de 
proteção. Assim mesmo a exportação gera dividendos fundamentais para o País, 
mas sem resolver a questão do trabalho. 

Numa das entrevistas, algo importante foi assinalado, “Nós somos o maior 
exportador deste produto no Brasil com 20 mil produto/ano, mas é pífio é menos 
de 1%, toda a produção nacional representa quatro milhões de unidade por ano. 
Então porque não exportar mais? E aí é interessante, não é de câmbio, é de com-
petitividade tributária, de lógica, de indústria de componentes de base que não 
está no Brasil”.
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Voltando à questão tributária o entrevistado da empresa B5 relata: 

“fabrica-se 120 milhões de bicicletas no mundo, 80 milhões são 
feitas na China. Então quando alguém fala em concorrência... 
Toda a indústria de peças migrou para lã. Em 1996 eles tinham 
40% do mercado, agora têm 70% da exportação e passaram de 12 
a 46 milhões. E os EUA? Em 1992 eles faziam nove milhões de 
produção, hoje é zero! 100% é importado. De onde estão vindo as 
importações americanas? De Taiwan, China... Na época da aber-
tura teve um boom que fez pipocar um monte de fornecedor local, 
a informalidade e os players que não pagam impostos! O que os 
chineses começaram a fazer são as partes da bicicleta, o câmbio, o 
freio etc. Na época de abertura, teve um monte de gente importan-
do peças sem pagar impostos. Como a China já tinha uma escala 
local, ela não precisou de montadores locais, pipocou aqueles que 
pegam quatro pecas, soldam e fazem bicicleta. Não pagam ICMS, 
PIS/COFINS e IPI. O IPI é de 10% A zona franca foi montada 
para evitar o IPI, não se paga, OK, mas 100% das bicicletas com 
marchas são feitas em Manaus e 60% estão na informalidade! 60% 
do mercado de bicicletas é informal. O nosso grande problema, o 
que matou muito é a informalidade. Primeiro porque a indústria 
de componente está fora. Então há contrabando de peças”.

O outro aspecto que o entrevistado menciona é a

“fronteira da competitividade”. Na Comunidade Européia você 
tem um imposto de importação de 41%, é uma ação antidumping 
contra a China. O México tem 140% porque não mata a indústria 
local. No Brasil, o problema não está na bicicleta pronta, mas nos 
custos de transporte e de frete que são altíssimos. “É diferente de 
celular onde você coloca três mil num contêiner”.

A nosso ver essa política industrial se confronta também com lógicas nacio-
nais.  Os empresários reclamam de não poder exportar mais bicicletas prontas, mas 
se o fizessem eles teriam que fabricar as pecas. Desenvolver a indústria de peças 
aqui. Mas mesmo assim não seria competitivo com a China. “A nossa indústria de 
componente está atrasada, ela é de baixo valor agregado, não se modernizou, não 
investiu. É a única forma de exportar e criar um produto de alto valor agregado 
que compense o custo de frete e de componente. O produto tem que ser caro e 
de alta tecnologia!”. Tem também a questão do transporte que foi evocado no 
texto.  Para exportar mais, para ter uma indústria de peças competitiva, tem que 
ter visão a longo termo. Assim mesmo já assinalamos que o ganho financeiro para 
as empresas foi bastante considerável, inclusive em investimentos de P&D.
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Assim o que é inovação para a indústria neste aspecto? 

“É 1) capacidade de trazer ao mercado produtos e serviços que 
superem a expectativa que os consumidores têm hoje; 2) fazer os 
produtos e serviços de forma mais eficiente, por exemplo a geladei-
ra que consume menos energia, de uma forma mais prática, mais 
bonita”. Tem a idéia, a técnica e o contexto para a inovação. “Ino-
vação é hoje o motor da economia” Eles estão inventando uma 
bicicleta que não da dor no trazeiro por ex, colocando os pés no 
chão. Fomos os primeiro a produzir bike de alumínio. Uma causa 
de insucesso foi devido à falta de cadeia de produção. Precisamos 
fazer uma bike mais leve feminina de alumínio, mas o nosso mer-
cado de valor agregado é pequeno demais. “Precisamos ter nossa 
cadeia” isso é muito importante.” 

A necessidade de trabalhar em cadeia como uma forma de cooperação é 
um elemento importante no discurso do empresário. As cooperações e de tercei-
rizações relatadas aparentemente não deram certo. Os empresários narram com 
freqüência a dificuldade que representa fazer parcerias. Sabemos que a prática 
empresarial é do sigilo e não da cooperação. Controlar metas que servem a muitos 
numa cadeia é uma prática que exige compromisso e confiança e isso não se ins-
taura por decretos ou contratos. Trata-se de outra racionalidade. Parece-me, ainda 
que isso seja dito com prudência, que os empresários vêem a inovação focalizando 
muito a técnica,  mas  esquecem o ambiente relacional do contexto. Este aspecto 
,os estudos o provam, é uma necessidade a ser contemplada. (Sainsaulieu 1988). 

As parcerias entre universidades e empresas são entendidas muito mais 
com uma relação de subordinação ou seja pedir um produto a ser realizado. Um 
empresário entrevistado diz que “que é importante deixar de olhar para o próprio 
umbigo e olhar para fora”. Mas que a parceria não existe mais por falta de incen-
tivo do governo.” 

O que significa essa frase? Como conciliar os interesses do Governo que 
devem ser para beneficiar a nação e incentivar um setor? São discussões que deve-
riam ser elaboradas nas associações de classe e trazidas ao debate público. Mas, 
da mesma forma que o tempo da descoberta é um tempo particular, o tempo 
de rentabilidade para as empresas é outro e o tempo da agenda política é ainda 
diferente. Assim mesmo, deve se restabelecer um diálogo para ter novos contratos 
de desenvolvimento para o País. 

A crítica feita pelos empresários pode ser resumida na fala deste entrevistado. 

“Como há muita importadora, muitos que alimentam o setor in-
formal, então o interesse deles não é aumentar a exportação nem 



PAEDI: Pesquisa sobre Atitudes Empresariais para Desenvolvimento e Inovação450

fomentar a indústria nacional. “E falta do governo não levar isso 
em conta”. É verdade, deveria ter uma atenção particular a lógica 
dos diferentes setores. Não adianta, diz o entrevistado, tem que de-
sonerar do ponto de vista tributário as exportações. “Não adianta 
não pagar IPI para importar porque os custos deles são cheios de 
impostos”. 

Para os empresários desonerar de impostos criar infraestutura e 
logística é fundamental para inovação. 

Outro aspecto ressaltado pelos empresários é falta Recursos Humanos com-
petentes:

 “não são técnicos mas técnicos que saibam que vão trabalhar em 
algo que envolve mercado”.Eles não tem um perfil de gestão. O 
governo deveria privilegiar e mobilizar as escolas de gestão, eles são 
técnicos demais”. 

É interessante observar que o currículo das escolas de gestão no Brasil cor-
responde a 80% da formação Americana.  (Aktouf .O 1996). 

5.7 –  A Gestão das empresas

Em relação a gestão das empresas os empresários expressam algo que me parece 
importante: não desejam gastar com a formação de seus quadros. O que se fazia 
antes em investimento de formação para os quadros ou seja financiava-se douto-
rado e mestrado, agora dizem que não há essa necessidade. A dinâmica da socie-
dade e do trabalho já cumpriu com esses crescimentos educacionais. 

Para os empresários o Estado deveria convencer a FINEP e as outras fon-
tes a dar prioridade a  investimentos na formação de quadros e parcerias entre 
universidades e empresas. Isto é, deveria existir uma política industrial mais foca-
lizada. Deveria haver, segundo os empresários, vinculos entre centros de pesqui-
sas e indústrias, mas ainda não se pensa em inovar nestas relações. Propor, por 
exemplo, um tipo de retorno em acordo e coerentemente com práticas éticas em 
direção aos países com quais se tem relações. Por enquanto parece que existem 
mais links entre setor de governo como a aeronáutica e as universidades do que 
com as indústrias. Eles reconhecem que existem acordos entre Universidades e 
indústrias, mas avaliam o orçamento como pequeno. A empresa gasta 1% do 
faturamento em treinamento! 

 Deve-se observar que a volta a formações dadas em empresas tipo univer-
sidades coorporativas, tornou-se algo bem freqüente e diferente a meu ver da 
formação estilo “casa” como existia, como o assinalamos acima. Agora há uma ati-
tude, “somos tão bom quanto ou até melhor que as universidades públicas”. Vem 
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daqueles exemplos americanos e japoneses, mas vem também de uma crescente 
revalorização da aproximação, finanças e pesquisas. Entretanto devemos lembrar 
que os dados mostram que é ainda nas universidades públicas que se produzem 
as pesquisas mais desafiadoras. Acrescentaremos ainda que para umas empresas a 
modernidade pode ser caracterizada pela velocidade, como um valor que encarna 
a eficácia.

Do ponto de vista do que poderíamos chamar de “romance familial” e da 
trajetória profissional e individual dos empresários, o que percebemos?  Origem 
de classe média. Bom colégio público nas grandes cidades. Foi isso, disse um dos 
entrevistados, que o permitiu fazer Engenharia e até dar aulas em universidades. 
Na geração dos cinqüenta anos e mais, a referência à boa escola pública no pas-
sado é sempre presente. O bom aluno de origem modesta (classe média) e a escola 
pública de qualidade permitiram uma mobilidade social, não necessariamente 
para os dirigentes cujas origens se encontram mais nas camadas das elites, mas para 
os altos quadros. É todo um contexto que é relatado e que teria se transformado. 
Mas temos o perfil nas entrevistas de um self made man, mas que deve seu sucesso 
a outro tipo de desenvolvimento onde mobilidade e instituições mais virtuosas 
existiam. Isso é, há a construção de um imaginário social que nasce a partir dessa 
narrativa, real, mas relida como formação, que permite legitimar opções atuais 
“éticas”. Um entrevistado relata ter estudado no ITA5 onde estudaram outras pes-
soas, publicamente conhecidas atualmente. Foi gerente de programa, entrou no 
início dos anos 70: carreira “casa”. Trata-se de umas trajetórias típicas relatadas.

Atualmente nota-se uma mudança, jovens super qualificados, que não têm 
ainda experiência de estabilidade e que relativiza a virtude disso. Jovens que estão 
prontos a se deslocar em termos espaciais e de cargos. Ao mesmo tempo em que 
são criticadas as formações universitárias stricto sensu, elas são exigidas nas melho-
res escolas se possível e deve ser acrescentadas de diversas capacidades reconheci-
das. Há certo distanciamento nos vínculos estabelecidos entre colegas, reflexo da 
dinâmica interna de competitividade bem como uma exigência de apostar tudo 
na empresa que faz lembrar os recados paradoxais em psicologia. Essas realidades 
deixam perplexos na hora em que são valorizadas as relações éticas na nova forma 
de produzir.

No que se refere às entidades de classe os empresários em sua maioria decla-
raram que suas empresas participam.  Mas eles não têm estratégias para pensar 
uma ação conjunta. A idéia de “associação de classe” não é obviamente a mesma 
que sindicatos. Para criticar juntos o governo sim, mas as estratégias são mais 
de cada um por si. São umas atitudes bem corporativistas de setores onde sozi-
nhos obtêm melhores condições.  Mesmo para fazer frente ao governo não há 

5. instituto tecnológico da Aeronautica
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estratégias coletivas. 

No exemplo que daremos a seguir o empresário entrevistado é o presidente. 
A empresa (B5) funciona com um conselho de administração indicado pelos 
acionistas.  Ele opera dentro de um comitê executivo. O Marketing depende dele. 
A empresa tem dois parques industriais, um em Manaus e um em São Paulo.O 
interessante é que ele sublinha que o marketing é considerado “desenvolvimento” 
estratégico. O que me parece se adequar à compreensão que temos da questão 
depois de analisar a pesquisa empírica. O importante é o simbólico. Apropriar-se 
do simbólico é o conteúdo da briga entre os empresários. O que você está ven-
dendo? No caso da empresa B5, vende-se a saúde. Uma maneira inteligente de 
viver. Isto é, o marketing é responsável pelo desenvolvimento do produto. O 
marketing faz parte do processo de inovação. O Marketing é extremamente 
importante no processo atual. Há uma tendência em pensar que desenvolvimento 
é essencialmente tecnologia, recursos financeiros etc... Parece-me que ter lucro 
hoje é vender idéias e valores que se ancoram no tecido social como éticas. São 
estratégias de manipulação da subjetividade.

Há possibilidades de fazer alianças fundamentais no contexto a partir dessa 
compreensão, por exemplo, como o marketing social na área governamental 
mesmo se necessário for tratar essa idéia com cautela. O marketing social é algo 
ético como ilustram as campanhas de vacinação. O que chamamos de marketing 
social nas relações empresas/Estado atualmente é que os valores pronados como 
inovadores são dividendos políticos para quem os apóia. Há uma relação de troca. 
A demanda ética é uma demanda da sociedade que é feita tanto para a esfera 
política quanto a econômica. Por isso alianças se tecem.

Vimos o quanto é difícil, por exemplo, por mais que o governo o faça apoiar 
projetos sociais comunitários: os resultados são muito mais incertos e o tempo 
necessário à sua realização é diferente das agendas políticas. Por isso a concepção 
do tempo, o seu valor na política e nas empresas, é semelhante. Tem que ter resul-
tados para as próximas eleições e/ou a próxima reunião dos acionários. É uma 
dinâmica social e muitos indivíduos engajados em princípio pela racionalidade 
não instrumental no mundo da política e da empresa tentam implantar outros 
processos sem dúvida com muitas dificuldades. Sabemos que quem inovou mais, 
por exemplo, na terceira Itália são pequenas empresas familiais, com vínculos 
fortes de dependência, mas também de confiança.

 Trajetória profissional: os dirigentes são ou administrador ou engenheiro, 
fizeram os MBA nos EUA em gestão e finanças. Podemos sugerir que essa forma-
ção influencia os empresários nas suas formas de repensar os recursos humanos e 
que essa formação, como a assinalamos, é pensada para os EUA, em outro con-
texto que o Brasil e elas merecem ser questionadas. Um dos entrevistados relata 
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que viveu no exterior, nos EUA por dois anos. Afirma que foi uma experiência 
fundamental. Existe um percurso tipo e valorizado, tanto pessoal quanto profis-
sional. É dito como algo que explicaria, ou participaria da postura da inovação 
do empresário. Poderíamos refletir sobre o lugar que essa formação ocupa no 
processo e seu ranking nas razoes fundamentais à inovação. Ver se é realmente 
isso que permite a inovação ou se é a representação de uma imagem que se vende 
melhor, uma imagem que garante o perfil inovador quando de fato no ranking 
das razões que permite a inovação não sejam esta a que permite compreender 
melhor o momento atual. Depois foi para França e ficou quatro anos na Europa.  
Fez projetos em vários países. Não há dúvida que tudo isso é uma ótima escola. 
Então, o que é valorizado enquanto empresário de sucesso (e eu acho que tem 
razão) é que o mesmo deve ter ao mesmo tempo uma excelente formação, experi-
ência internacional, mas também uma experiência “humana”, diz ele. 

O que isso significa? Parece uma experiência de vida onde você tem a opor-
tunidade de fazer comparação, avaliar. Esses aspectos de poder comparar a cultura 
é a meu ver um traço distintivo do empresário moderno hoje no Brasil. E isso de 
fato foi aprendido a partir de uma crise e de momentos difíceis para a indústria 
no Brasil. Mas é menos técnico, menos curricular do que permitir compreender a 
tendência dos grandes centros de transformar valores em mercadorias. Faz sentido 
pensar na racionalidade dos dirigentes, que devem produzir bens e não vínculos. 
O que caracteriza as trocas antiutilitaristas é a vontade e a necessidade de produzir 
vínculos. Nesse sentido, até agora  produziram-se bens e destruíram-se vínculos. 
Os vínculos se extinguem quando se extinguem os contratos. 

Será que a dupla racionalidade que evidenciamos na forma de inovar atual-
mente, mudaria esses cenários? É o desejável. Por exemplo, nas parcerias de pro-
duzir remédios a baixo custo para os países mais pobres, se construíram vínculos 
que conjugam as duas racionalidades, neste caso se produzem vínculos que cons-
truíram imaginário radical, no sentido que trabalhamos neste texto. Poderíamos 
pensar que a racionalidade econômica hoje não dispensa e mesmo exige uma 
racionalidade moral mesmo se de fato essa acaba sendo instrumentalizada.

Até agora percebemos que são mais as empresas com um nicho de mercado 
muito particular (cosmético e outro) que conseguem o salto. Isso nos lembra a 
terceira Itália, onde o imaginário e o simbólico nos nichos de produções foram 
tão importantes.

Sobre o tema Recurso Humano, é muito interessante e a meu ver é um 
pouco diferente do que foi afirmado no artigo citado, onde consta que “a política 
de RH é rejuvenescer o estafe, num ambiente competitivo como o nosso, não 
adianta, precisamos de RH trazendo novos perfis, mexer com a estrutura”. 

Este depoimento é forte e significativo. De fato para os dirigentes o link 
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possível com os seus trabalhadores ou o mundo do trabalho a ser pensado junto 
com a questão da inovação não é mencionado. Mesmo para a racionalidade eco-
nômica empresarial essa atitude não é tão moderna no sentido de ruptura com as 
formas de gestão atuais apresentadas  na introdução do capítulo. 

6. ANÁLIse DAs rePreseNtAÇões

Assim vemos atualmente concepções utilitaristas com outras anti-utilitaristas apa-
recer na esfera do mercado.  A concepção utilitarista preside às formas de trocas 
ou pelo menos é o que se acredita ser hegemônico atualmente. Entretanto a pers-
pectiva anti-utilitarista lembra a todos que as trocas sociais se realizam a partir de 
uma tríade (dar, receber, retribuir) e não de um sistema binário (dar, receber). O 
retribuir, no esquema que elaboramos é ganhar legitimidade no mercado criando 
a necessidade de se produzir de forma ética para preservar o futuro. O fato de ao 
mesmo tempo jogar entre meios e fins nos permite levantar a compreensão desse 
comportamento econômico jogando a função que próxima ao que Castoriadis 
chama de imaginário enganador. Isto é as estratégias atuais enquanto estratégias 
de inovação lutam para reformular o imaginário social. Ainda não é um imagi-
nário radical porque fica difícil mobilizar o mundo do trabalho nesta parceria. 
Talvez o fato de os empresários não falarem do mundo do trabalho é porque ino-
var e criar realmente com os trabalhadores, exigiria romper com esse imaginário 
enganador (isto é: é possível produzir de maneira mais ética e ao mesmo tempo 
produzir mais, e é verdade). O problema é quem de fato suporta os custos da 
modernidade. Há somente como exemplo, o aumento de suicídios cada ano na 
França devido ao mal-estar no trabalho. 

Quem poderá consumir na modernidade se o mercado consumidor se res-
tringe nacionalmente tendo cada vez menos pessoas com capacidade de progra-
mar seu consumo e não tendo segurança no emprego? Assim podemos pensar que 
o imaginário radical, isto é uma transformação que permite produzir eticamente 
é difícil de ser instaurada e credível em função do tratamento dado ao fator tra-
balho. Não significa que o imaginário “enganador” não permita novas institucio-
nalizações de práticas a partir dessas novas formas de inovar. O que lembraremos 
é que há uma reestruturação do campo econômico com novas formas de alianças 
(marketing social com o Estado, Responsabilidade social com a comunidade de 
referência e a sociedade, e distanciamento do fator trabalho como uma exigência 
de racionalidade).

Os trabalhadores não são nem clientes, nem totalmente parceiros, são as 
“pedras nos sapatos” na construção e afirmação deste imaginário moderno. Ao 
mesmo tempo há resistência, novas formas de produzir no mundo do trabalho 
concorrem nesse espaço de uma procura ética de produzir. Particularmente no 
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mundo do trabalho (consumo ético, comércio eqüidade etc...) há realmente uma 
reformulação do campo. Não é o fim da história, nem para um campo, nem para 
outro nem para a sociedade.  

Podemos afirmar hoje como ontem que a Inovação se realiza trabalhando os 
valores e o imaginário social, o resto é técnica. Polanyi já escrevia em 1945, não 
há economia de mercado sem sociedade de mercado! Há uma instrumentalização 
dos valores. As melhores e maiores empresas devem convencer que as suas práticas 
são orientadas por valores — quase éticos —e o são — sem deixar de ser rentáveis 
para a empresa e conseqüentemente para o País.

Percebemos que não são somente as condições econômicas e políticas as 
responsáveis para esse sucesso nesta forma de inovação. De fato, tanto na Natura 
como noutras empresas que analisamos mais acima, percebe-se que o que se vende 
são valores de pertencimento também para quem compra pertencimento a um 
grupo valorizado, que permite ao mesmo tempo o consumo e a deculpabilizaçao 
de estar consumindo, já que se sabe que um terço do planeta não pode consumir 
em razão de uma forma predatória de produzir e consumir: energia, água, pes-
soas. Há uma aparente lógica e adequação entre meio e fim, mesmo se este parece 
meio opaco como o assinalamos e como bem o demonstrou Salmon (2007) no 
seu estudo na França .

Há uma forma de pertencimento a um ideal coletivo positivo, preservar a 
planeta como responsabilidade coletiva para as gerações futuras. Um engajamento 
a partir da escolha de consumo. Pertencimento, porque permite ao cliente se 
enxergar positivamente e com isso ele pertence a um grupo diferenciado moderno 
e global, positivamente correto. Destacar-se por qualidades que reconstruam 
identidades visíveis (isso também permite a reformulação do campo), já que no 
mundo do trabalho até a década de 90 foram desconstruídas as identidades que 
existiam anteriormente.

Atualmente as diferenças de status e posições se fazem em termos de “tra-
balho e não trabalho” (Lautier 1999), de forma de ocupação no emprego onde o 
sujeito pode ser mobilizado o tempo inteiro e ganha bem, ou de trabalhadores à 
disposição da empresa em tempo que não podem controlar. O mundo do traba-
lho vive assim processos de construção/desconstrução de identidades, e o espelho 
identitário dentro de uma sociedade de mercado se faz a partir da identidade 
cliente/parceiro.

Os empresários cumprem uma lógica econômica, o que é evidente e normal. 
Mas, integrando valores sociais ao realizar o lucro e a inovação se situam,  talvez, 
nesta aproximação de racionalidades diferentes, Uma lógica utilitarista — liqui-
dação das dívidas recíprocas através de contratos — e outra anti-utilitarista — 
construção de vínculos que nos engajem no tempo futuro.
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Quais são as novidades? Sempre houve justificativas morais orientadoras 
e legitimadoras das escolhas econômicas. O que importa é descobrir quais são, 
como funcionam, porque funcionam e talvez seus limites. Antes, numa época 
mais Fordista o modo de produção era orientado por um raciocínio que já assi-
nalamos — aceitar a alienação com compensações via consumo — Girard Nunes 
(2000), agora as novas gestões e produções têm que captar os valores sociais “éti-
cos” produzidos na sociedade por diversos segmentos e é o mercado que concre-
tiza esses valores.

A nova moral que rege as relações: produtor/cliente exclui em grande parte 
a figura do trabalhador. O problema é que o trabalhador também é um cliente 
fora da empresa. Como levar em conta essa realidade que relativiza a veracidade 
dos valores escolhidos? A saída das empresas parece se dar a partir de uma nova 
forma de institucionalização (responsabilidade social) e a partir de duas dinâmi-
cas. Uma em direção à sociedade civil (associações, responsabilidade social.) e a 
outra, frente ao Estado que eu chamo de uma forma de marketing social (trocas 
ao nível político, subvenção para projetos legitimadores de certa concepção do 
desenvolvimento).

O que seria o marketing social com o Estado? O Estado precisa de legiti-
mação nas suas ações e essas alianças com grandes empresas numa parceria social 
sobre valores, por exemplo, integrando programas sociais são boas para esses fins. 
Esse imaginário de uma sociedade mais ecológica do ponto de vista ambiental e 
de ecologia humana transcende o campo econômico. Incentivar e apoiar quem 
defende valores modernos e politicamente corretos facilita a alocação de recursos. 
É o que explica em parte a questão da escolha, quem subsidiar e por quê? 

O desenvolvimento dos traços característicos da inovação por parte de uma 
classe de empresários competitivos contemplados na pesquisa nos leva a resgatar 
do confronto entre o dito e o não dito a concepção da noção de desenvolvimento 
subjacente ao discurso dos mesmos. Portanto, enfatizamos essencialmente dois 
pontos: a explicação que eles dão das possibilidades e desafios de exportação e o 
segundo ponto, a visão interna à empresa. Há uma representação que o tema da 
inovação é o símbolo do “interesse geral”, ele representa a possibilidade do bem 
comum.

Nos últimos 10 anos, observamos um forte desempenho econômico de cres-
cimento desconectado da figura do pleno emprego e que é o centro do imaginário 
da transformação do mundo sob o efeito da globalização contemporânea, que 
revela a figura BRINC (Brasil, Índia, China).

A interpretação realizada acima da representação que fazem os empresários 
competitivos brasileiros da inovação parece se inscrever nesse imaginário. As 
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pesquisas que mobilizamos sobre os fundamentos cognitivos e sociológicos da 
inovação mostram que a inovação, nos países desenvolvidos, engaja o conjunto 
dos membros das empresas mesmo se apoiando em valores utilitaristas ou não 
utilitaristas. Fica aberta a questão de saber se uma inovação limitada ao primeiro 
paradigma e que faz desaparecer no seu estatuto de clientes a importância do 
conjunto dos trabalhadores se sustenta por muito tempo.

O papel do conjunto dos trabalhadores é para a inovação realmente uma 
alavanca de ganhos de competitividade que assegura o desenvolvimento no 
sentido de uma transformação da sociedade e da economia que não reproduz a 
exclusão da metade da população dos benefícios do crescimento e que a condena 
a “um sofrimento sem sentido” (Dejours 1998) quando sabemos pelos estudos 
mais recentes que dar sentido ao sofrimento, o transformando em soluções para 
os desafios é o que permite uma real criatividade.

Trata-se de uma questão a ser abordada de maneira pluridisciplinária. A aná-
lise das representações dos empresários mostrou que a suas maneiras de perceber 
a inovação são determinantes para as estratégias de transformações econômicas e 
sociais e conseqüentemente do desenvolvimento.   

7. CoNsIDerAÇões fINAIs

Os fatores que podemos analisar a partir da das entrevistas para a inovação são: 
inovações no sentido de integrar valores éticos, alianças com o Estado sobre o tema 
para obter melhores condições em função dessa escolha, formações complemen-
tares no exterior para os quadros, e claro, conjunturas nacionais e internacionais 
que exigem leituras pertinentes das oportunidades ou obstáculos. Entretanto, o 
Estado é também visto como um elefante branco que não facilita a inovação por 
falta crônica de infrastruturas ou políticas industriais ou financeiras que dificultam 
o investimento das empresas.  A competência dos quadros nas estatais é sempre 
colocada a princípio sob suspeita.  Levantamos que o fator humano é concebido 
para os empresários de uma maneira problemática, e que o aspecto da dupla 
racionalidade que avançamos conduz em parte a uma instrumentalização dos 
valores, sem excluir os benefícios reais desses novos métodos, mas também sem 
esquecer que essa capacidade de aparecer enquanto Empresas inovadoras hoje se 
apóiam numa concorrência interna muito dura para as pequenas empresas. Dar 
os meios para produzir eticamente exige que se tenha conquistado um bom lugar 
no ranking das empresas e é utilizado como estratégia de rentabilidade. 

As relações com as universidades não são nem fáceis, nem evidentes. O fator 
o tempo bem como a propriedade das descobertas dificultam a estabilidade da 
aliança. Ter o seu próprio centro parece algo melhor para as empresas. Entretanto 
poderia ser investigado sobre o impacto dessas características para o País.
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Isso poderia também explicar as formas de concorrência interna. Como o 
escrevemos acima são poucas as empresas que têm os capitais necessários (eco-
nômico, simbólico, político...) para poder defender, comprovar e convencer que 
trabalham respeitando valores éticos, precisa-se de força econômica ou de um 
capital inovativo um nicho possível no sentido evidenciado.

Na leitura dos empresários, as maneiras de recuperar uma taxa de lucro via 
redes e terceirizações não parecem ter sido tão fecundas quando esperadas. 

Os empresários têm consciência da necessidade de compreender o mer-
cado quase antes do mesmo expressar a demanda ou mesmo deles ter que criar 
a demanda, concretizar demandas latentes e assim assumir os desafios dos ris-
cos envolvidos.  Uma maneira de controlar os riscos se apóia no fator trabalho. 
Deve-se economizar, isso é feito reduzindo salários. Não é necessariamente a 
melhor estratégia para a inovação, as empresas que continuam com alto grau de 
inovação e de crescimento econômico  são em outros países aquelas que investi-
ram na maior satisfação dos trabalhadores. Não querendo dizer a partir do que 
precede que isso não se faria igualmente através de manipulação de subjetividade.

Assim mesmo vemos que a taxa de crescimento das empresas inovadoras é 
real desde que se adotou essas formas de gestão, (adoção de valores éticos, citadas 
para todos os empresários) mas a ausência de uma política de gestão mais coerente 
com essa escolha e atuar escolhando renovar seus quadros sempre tendo como 
convicção que para inovar há de se renovar os trabalhadores, podemos indagar 
que é uma opção que pode, e mesmo se torna um obstáculo a meio termo para 
a inovação.

No capitulo dois, os autores observam uma mudança no perfil e nas práticas 
dos empresários hoje. Menos dependentes do Estado e até se tornando inde-
pendentes do Estado. Mesmo se esse resultado é novo, há de ser mencionado, 
ele engloba somente 1,7% das empresas inovadoras. As mesmas inovam tanto 
no produto quanto no processo. Direcionam suas atividades para a exportação. 
Importam insumos. Elas garantiriam empregos de qualidades e melhores paga-
mentos. Elas estabelecem cooperações inter-empresas e intra - empresas. Ainda 
nos parece ser cedo para observar essa dinâmica considerando todos esses aspectos. 
Pensamos que mesmo se é real para algumas grandes empresas, e os dados  evi-
dencia esse aspecto, nos pareceu importante ver os possíveis freios dessas escolhas. 

Os institutos de pesquisa teriam como responsabilidades acompanhar essas 
tendências para sugerir melhorias nas ofertas de políticas públicas. Deve-se refle-
tir sobre as características e os impactos dessas novas formas onde há realmente 
crescimento do lucro e dos investimentos e ao mesmo tempo intensificação do 
trabalho para uns, aumento do estresse, diferentes formas de contratações no 
mesmo lugar de trabalho que conduz a um isolamento do trabalhador por não 



As Representações dos Empresários sobre Inovação 459

poder se identificar com  seus colegas.

O que pode ser feito é ter políticas públicas que controlem e proíbam con-
dutas predatórias, incentivem valores éticos, e condenem quem faz o contrário. 
Isto é, políticas que acompanham, fiscalizam, incentivam e apóiam aqueles tam-
bém para quem desenvolver respeitando o planeta é por enquanto impossível sem 
a participação e a fiscalização do Estado. Sabemos que durante muito tempo era 
menos oneroso para muitos empresários pagarem multas por ter contribuído ou 
provocado desastres ecológicos do que implantar ações preventivas.

O Governo deve fazer sua parte em infrastrutura, transportes, redes diversas. 
Outro grande problema levantado pelos empresários, e  não sugerem soluções, é 
o mercado informal. É uma concorrência que eles julgam desleal. Não há dúvida 
que a concorrência interna a partir do mercado informal é muito real, mas sabe-
mos também que ela é funcional para muitas empresas para escoar uma parte de 
sua produção. 

Há dados extremamente interessantes que confirmam os resultados atingidos 
pelas empresas A: ”Essas empresas compram ou geram tecnologia como uma de 
suas principais ferramentas para a inovação e conseguem se expandir investindo 
no exterior – em 2003, segundo o Banco central, o investimento industrial direto 
no exterior atingia a cifra de US$ 13.7 bilhões de um total de US$ 54,9 Bilhões. 
Marcos regulatórios ainda indefinidos dificultam o investimento e a plena utiliza-
ção das potencialidades da indústria...” o autor define ainda, e para nos é impor-
tante, que o “empreendedorismo, está relacionado à capacidade de transformar 
uma idéia numa realidade de mercado por meio de uma empresa. E comporta-
mento empreendedor se refere à capacidade de desenvolver novos negócios ou 
de reestruturar estrategicamente as empresas. Esse processo de strategy-building 
questiona os fundamentos das empresas, quebrando seu habitus estabelecendo 
conexões com o futuro por meio das atividades intensivas em conhecimento”. 

Há muitas outras razoes inclusive de concorrência interna que deveriam ser 
examinadas. Deve-se observar que a volta a umas formações dadas em empresas 
caracterizadas como universidades coorporativas, tornou-se algo bem freqüente e 
diferente a meu ver da formação dada na empresa como existia, como o assina-
lamos acima. Agora há uma atitude, “somos tão bom quanto ou ate melhor que 
as universidades publicas”. São modelos americanos e japoneses, mas surge de 
uma crescente revalorização da aproximação, finanças e pesquisas também aqui. 
Entretanto devemos lembrar que os dados mostram que é ainda nas universidades 
publicas que se produzem as pesquisas mais desafiadoras.

Acrescentaremos ainda que para umas empresas a modernidade possa ser 
caracterizada pela eficiência, como um valor que encarna a eficácia. 
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Os empresários em geral participam das entidades de classe mas não não 
tem estratégias para pensar uma ação conjunto. A idéia de “associação de classe” 
não é obviamente a mesma que de sindicatos. Pode se emitir criticas ao  governo  
juntos, más as estratégias para negociar avanços ou vantagens são  frequentemente 
cada um para si. É umas atitudes bem corporativistas de setores onde sozinhos 
obtém melhores condições.  Mesma frente o governo, não há estratégias coletivas.                     

No exemplo que daremos a seguir o empresário entrevistado é o presidente. 
A empresa funciona com um conselho de administração indicado pelos acionis-
tas.  Ele opera dentro de um comitê executivo. O Marketing depende dele. A 
empresa tem dois sites um em Manaus e Um em São Paulo.

O interessante é que ele sublinha que o marketing é considerado “desenvol-
vimento” estratégico. O que nos parece se adequar à compreensão que temos da 
questão depois de analisar a pesquisa empírica. O importante é o campo simbó-
lico. Apropriar-se do simbólico se realiza num espaço de luta entre os empresários. 
O que se esta negociando? No caso da empresa, vende-se a saúde. O marketing 
faz parte do processo de inovação. 

 Desta forma o marketing é considerado extremamente importante no 
processo produtivo atual. Há uma tendência em pensar que desenvolvimento é 
essencialmente tecnologia, recursos financeiros.  Ter lucro hoje é vender idéias e 
valores que se enraizam no tecido social como éticas. São estratégias de manipu-
lação da subjetividade. 

Há possibilidades de fazer alianças para os empresários a partir da compa-
ração com o marketing social na área governamental, porém é necessário tratar 
essa idéia com cautela. O marketing social do governo é algo ético, exemplo, 
as campanhas de vacinação. O que chamamos de marketing social nas relações 
empresas/Estado atualmente é que os valores escolhidos  como inovadores são 
dividendos políticos para quem os apoia. Há uma relação de troca. A demanda 
ética é uma demanda da sociedade que é feita tanto para a esfera política quanto a 
econômica. Existe uma possibilidade de deslize entre o marketing social utilizado 
pelas instituições governamentais e o marketing social utilizado pelas empresas.

Daremos como exemplo o quanto é difícil,  por mais que o governo o faz, 
apoiar projetos sociais comunitárias, os resultados são muito mais incertos e o 
tempo necessário a  realização desses projetos é diferente do tempo das agendas 
políticas. Por isso a concepção do tempo, e o seu valor na política e nas empresas, 
é semelhante. Tem que ter resultados para as próximas eleições e/ou a próxima 
reunião dos acionários. É uma dinâmica social e muitos indivíduos engajados em 
principio de racionalidade não instrumental no mundo da política e da empresa 
tentam implantar outros processos sem duvidas com muitas dificuldades. Sabemos 
que quem inovou mais, por exemplo, na “terceira Itália” são pequenas empresas 
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familiais, com vínculos fortes de dependência, mas também de confiança. 

Quanto ao perfil e trajetória profissional dos dirigentes vimos que a maio-
ria são administradores ou engenheiros, fizeram os MBA nos EUA, em gestão e 
finanças. Essa formação influencia os empresários nas suas formas de pensar os 
recursos humanos e como o assinalamos é pensada para os EUA, em contexto 
bem diferente do Brasil.  

Um dos entrevistados relata que viveu no exterior, nos EUA por dois anos, 
e considera que esta foi experiência fundamental. Existe um percurso  valorizado, 
tanto pessoal quanto profissional. Essa estadia é apresentada como algo que expli-
caria, ou participaria a postura da inovação do empresário. Poderíamos refletir 
no lugar que essa formação realmente traz no processo e seu ranking nas razoes 
que permitem à inovação. Ver se é realmente essa estadia fora do pais que per-
mite a inovação ou se é a representação de uma imagem que se vendam melhor, 
uma imagem que garante o perfil inovador quando de fato no ranking das razões 
que permitem a inovação não sejam  a que permite compreender melhor como 
produzir mais no momento atual. Um entrevistado depois foi para França e 
ficou quatro anos na Europa.  Fez projetos em vários países. Não há duvida que 
ter acesso a essas experiências é uma ótima formação. Então, o que é valorizado 
enquanto empresário de sucesso e achamos que tem razão, é que o mesmo deve 
ter ao mesmo tempo uma excelente formação, experiência internacional, mas 
também uma experiência “humana” diz ele. O que isso significa? É ter uma expe-
riência de vida se pode ter assim a oportunidade de fazer comparação, avaliar. 
Esses aspectos de poder comparar culturas e a nosso ver um traço distintivo do 
empresário moderno hoje no Brasil. E isso de fato foi aprendido a partir de uma 
crise e de momentos difíceis para a indústria no Brasil. Trata-se de algo diferente 
de uma formação técnica, de currículo stricto senso do que se abrir para uma 
experiência de vida para compreender a tendência dos grandes centros e como 
eles transformam valores em mercadorias.

Algumas formas de inovar atualmente, mudariam esses cenários? É tudo 
o que desejamos. Um exemplo desse se observa nas parcerias de produção de  
remédios a baixo custo para os países mais pobres, se construíram vínculos que 
conjugam as duas racionalidades, neste caso se produzem vínculos que cons-
truíram imaginário radical, isto é instituindo outras dinamicas  no sentido que 
trabalhamos neste texto. Poderíamos pensar que a racionalidade econômica hoje 
não dispensa e mesmo exige uma racionalidade moral mesmo se de fato essa acaba 
sendo  frequentemente instrumentalizada. 
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cAPÍtulo 14

os eMPresÁrIos brAsILeIros freNte à INovAÇÃo: uM 
joGo De uMA MÃo só ou uM joGo De MÃo DuPLA?

christian Azaïs1

L’avenir est la raison d’être du présent

(gaston Berger)

não há vento favorável para quem não sabe aonde vai

(Seneca)

1. INtroDuÇÃo

A questão da inovação tem constituído a pauta de numerosas pesquisas no campo 
da economia e da sociologia. Abordada sob vários ângulos, como o atestam as 
contribuições deste livro, ela deixa de ser avaliada tão somente como inovação de 
produto ou de process. Ela cobre realidades bem mais amplas do que as descritas 
pelas abordagens da economia industrial neo-clássica e até pela própria ciência 
econômica, tornando-a objeto de sociologia econômica. 

A hipótese de uma mudança no comportamento do empresariado brasileiro 
perante a inovação requer uma postura aberta à dimensão socioeconômica para 
dar conta da complexidade das relações sociais embutidas neste processo. 

Baseado nas declarações dos empresários entrevistados, este texto enfocará 
a sua visão da inovação. Para tal, duas grandes categorias serão mobilizadas, os 
arranjos organizacionais e os arranjos institucionais. Os primeiros remetem ao 
agenciamento das relações intra-firmas; os segundos abrangem a firma no seu 
entorno, e não unicamente nas relações inter-firmas. Estes eixos são indissociáveis 
para captar a dinâmica da inovação, vista como processo. As experiências euro-
péias dos “meios inovadores” e a francesa dos “pólos de competitividade”, servirão 
de contraponto para responder à pergunta específica da pesquisa em apreço, ou 
seja, a da emergência de um empresário “novo” e inovador no cenário brasileiro.

Na academia, a questão da inovação tem-se constituído na pauta de trabalhos 

1 Université de Picardie Jules Verne (Amiens)
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de economistas e sociólogos e até de geógrafos, como o comprova a literatura 
francófona sobre os “meios inovadores” e a sobre os “pólos de competitividade”, 
que considera que a inovação é um processo socioeconômico com impacto sobre 
o território. O território, por sua vez, influencia, pelas suas instituições, pela sua 
capacidade regulatória, a inovação, permitindo-a ou, pelo contrário, impedindo-a 
ou dificultando-a.

No tratamento da presente questão, as orientações tomadas em outros países 
em relação à inovação auxiliam na apreensão de como os poderes públicos e o 
empresariado percebem a dinâmica inovadora em outros países. O exercício fun-
cionará para salientar as práticas do empresariado e da administração pública bra-
sileiros na sua procura por inovação, sem contudo ter um caráter programático, 
já que não se está pretendendo apresentar um modelo reprodutível. A própria 
concepção escolhida da inovação, enquanto processo social, o impede. 

A diferenciação entre arranjos organizacionais e arranjos institucionais per-
mitirá destacar a passagem da invenção à produção de normas, característica dos 
processos inovadores. A partir do momento em que há produção de normas, eles 
integram a dinâmica societal.

Assim, após insistir no caráter processual da inovação, tanto para os econo-
mistas quanto para os sociólogos, examinar-se-á a importância dos arranjos orga-
nizacionais à luz do comportamento dos empresários e das empresas, na medida 
em que eles ilustram a sua atitude perante a inovação.

O terceiro momento enfocará a configuração dos arranjos institucionais, 
através da análise da maneira como o empresariado percebe o Estado, enquanto 
facilitador, omisso ou até prejudicial perante temas como a defesa de seus inte-
resses na globalização, em termos de políticas cambial, monetária ou vis-à-vis a 
concorrência, tendo-se na China um ponto central de ancoramento. 

Todas essas questões serão analisadas a partir das entrevistas, elas permitirão 
medir o comprometimento do empresariado para com a inovação.

Desde já se pode adiantar que o comportamento dos empresários tende a ser 
mais reativo do que proativo. Ele é em grande medida reativo na sua adaptação 
à conjuntura, às medidas que emanam do poder público, porém ele não é proa-
tivo quando se trata de intermediar relações entre parceiros que até então não se 
comunicam, sejam eles públicos ou privados. Atitude medrosa, falta de garantias 
suficientes hoje em dia para um empresário acostumado a guinadas radicais por 
parte dos poderes públicos na época da inflação e até depois? As respostas a essas 
perguntas devem ajudar a detectar a emergência de um empresariado “novo” e 
inovador no Brasil ou se simplesmente eles estão se adaptando a mudanças exôge-
nas, sem serem os próprios artesões de seu destino.
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1.1. Procedimentos metodológicos no tratamento da pesquisa inovações, 
Padrões tecnológicos e Desempenho das firmas industriais 
brasileiras

De antemão uma ressalva. A generalização incluída na expressão “um” empresário 
novo, inovador deve ser matiçada pois a pesquisa junta empresários de grandes 
e pequenas empresas, de setores diferentes, cujos interesses divergem e que, por-
tanto, não podem ser tratados de maneira equivalente no cenário empresarial 
brasileiro. As considerações têm que ser tomadas com certa cautela.

O material que dá sustentação à análise é o das entrevistas da pesquisa em 
apreço. Das entrevistas realizadas no Brasil, destacarei o discurso e as práticas dos 
empresários sobre a inovação para posteriormente colocá-los em perspectiva com 
o que a literatura vem apontando como comportamento inovador nas práticas 
dos empresários europeus ou franceses. Em pano de fundo está a percepção da 
necessidade por parte dos empresários de inovar nas suas práticas para seguir à 
frente na concorrência num mundo globalizado ou pelo menos participarem da 
evolução do mundo contemporâneo. A globalização ilustra os embates relativos 
ao tema das inovações e, também, os desafios com que se deparam os empre-
sários assim como o poder público, em suas diferentes escalas. Dito de outra 
forma, as evoluções contemporâneas obrigam as empresas a “encontrarem um 
modo de governança que faça participar o conjunto dos atores envolvidos nesta 
valorização” (Camagni et al., 2006: 16). É neste sentido que se inscreve a ques-
tão da atitude reativa ou proativa do empresário brasileiro, que diz respeito às 
“externalidades positivas”, tais como as entende Moulier-Boutang (1997), numa 
perspectiva oposta à abordagem neo-clássica. As externalidades passam a ganhar 
outra feição, na medida em que, como o afirma o autor “a descoberta da produ-
tividade das equipes, da eficiência como da ineficiência X, equivale a dizer que 
o todo, a organização, produz mais do que a soma das partes”, o que permite 
contextualizar os fenômenos e, portanto, entender a empresa e o empresário no 
entrelaçamento das relações que ela(e) tece com seu entorno. A informação, a 
confiança, o capital simbólico da firma, tal como a sua fama passam a serem valo-
rizados sob uma forma mercantil, desembocando numa ampliação do espectro 
coberto pela teoria neo-clássica. Embora tenha sido confortada pelos modelos de 
crescimento endôgeno, ao insistirem na importância do papel das externalidades 
e no caráter central da reprodução do trabalho como capital humano e no papel 
do Estado e dos investimentos públicos (Moulier-Boutang, 1997), a temâtica 
das externalidades positivas ganhou certo destaque nas contribuições de pensado-
res heterodoxos, quando afirmam que cabe ao empresário captá-las e extrair das 
suas “jazidas” aquilo que vai diferenciá-lo dos outros, tornando-o “empresário 
político” (Corsani et al., 1996). Tal preocupação está contida neste trabalho de 
análise, fazendo com que as interações entre empresários, empregados, poderes 
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públicos, associações de classe, etc. concorram à emergência de algo novo, na 
consolidação da inovação e reforcem a convicção de que a inovação não é o feitio 
de um só agente, embora muitas vezes um ator esteja na origem do primeiro 
impulso. Devido à grande heterogeneidade da amostra, somente será possível 
despreender tendências gerais de evolução, que não se constituirão em nada em 
fenômenos imutáveis.

As categorias de “arranjos organizacionais” e de “arranjos institucionais” 
fornecerão a base para se apreender a complexidade do processo de inovação, no 
qual a empresa e o empresário estão envolvidos.

Caberá, portanto, no exercício proposto salientar as expressões de criativi-
dade dos empresários, capazes de abarcarem consigo uma mudança de comporta-
mentos, que passe a beneficiar o conjunto da coletividade. Eis a ambição de um 
projeto que vê na inovação um processo social.

1.2. A inovação enquanto processo

A inovação é um processo, possui a característica de acoplar elementos de cunhos 
organizacional –i.e. mais direcionados para a empresa- e institucional –através 
das normas, regras, dos vínculos e das interdependências entre as instituições e 
organizações. O desvendamento dessas relações fornece pistas para interpretar a 
sua complexidade.

Freeman vê na inovação um “coupling process”, ou seja, um processo que 
transmite, recebe impulsos, vincula novas técnicas e mercados. Uma corrente da 
economia indústrial tem feito da inovação um processo linear, sem retroação, 
correspondendo a uma sucessão ordenada no tempo das fases de pesquisa e desen-
volvimento, fabricação e venda dos produtos. Este ordenamento indica que a 
pesquisa tecnológica, ou seja, aquela que segue a fase da invenção e é portadora 
de inovação, precede as de produção e de colocação no mercado, aparecendo estas 
últimas como altamente diferenciadas. A falta de articulação e principalmente 
de retroação entre essas fases torna a inovação um processo anterior e exterior ao 
mercado. 

O tema da inovação tem evoluído recentemente e a defasagem com as fases 
produtivas e mercantis tem sido superada. Os economistas admitem que a pró-
pria organização nas empresas influencia a inovação, o que conforta a escolha 
analítica feita dos “arranjos organizacionais”.

Por sua vez, os temas da governança e da globalização abrem outras pers-
pectivas e ajudam a assentar uma apreensão da inovação de forma mais abran-
gente e não tão somente limitada ao universo empresarial stricto sensu. Coloca-se, 
então, no centro das preocupações a questão da contextualização dos fenômenos, 
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indispensável para dar uma visão pormenorizada das interdependências entre os 
atores envolvidos, única maneira de entender a inovação como processo econô-
mico e processo social.

1.3. A inovação, um processo econômico

A inovação tem constituído objeto de reflexão para diversas correntes teóricas em 
economia. Ela está diretamente ligada às questões do crescimento e do desenvol-
vimento de uma nação, de uma organização ou até de uma instituição, num uni-
verso em que a concorrência obriga os agentes a aumentarem a sua criatividade 
para se diferenciarem dos demais.

1.4. A inovação na teoria econômica

Área predileta da ciência econômica, ou pelo menos considerada como tal pelos 
não economistas, a questão da inovação costuma ser tratada de duas maneiras. A 
um modelo linear top-bottom, partindo da ciência e direcionado para as aplicações 
–o que por si só não representa a dinâmica da inovação na sua totalidade-, opõe-
-se um modelo histórico e dinâmico. Neste, numerosos feed-backs se produzem 
constantemente e insiste-se tanto na sua natureza sistémica quanto na presença de 
diversos atores e na dimensão multi-cultural. Fortes irreversibilidades o caracteri-
zam, vinculadas estas à existência de rendimentos crescentes de adoção, podendo 
também conduzir a bloqueios (lock-in) perigosos (Veltz, 1999: 609).

A assimilação feita entre “inovação” e “criação tecnológica” acarreta uma 
compreensão incompleta na medida em que ficam ocultadas as inovações organi-
zacionais cruciais para captar a competitividade das firmas. Qual fronteira adotar 
entre o que seria chamado de “inovação geral” e as inovações particulares, residu-
ais ou capilares que são constantes nas produções, processos e nas organizações? 
Por mais que complexifiquem a apreensão da inovação, tais interrogações não 
deixam de ser instigantes e muitas vezes não têm resposta definida. Assim, a maio-
ria dos analistas concorda com a necessidade de distinguir a inovação, processo 
sistémico e transversal, e a P&D –Pesquisa e Desenvolvimento-, forma particular 
a cargo de um setor da firma ou de instituições especializadas (Veltz, 1999: 609). 
Este recorte prevalece em parte na pesquisa que fundamenta estas linhas, visível, 
por exemplo, no ítem que trata do vínculo entre as firmas e as Universidades, 
analisado mais adiante.

O destaque dado nas análises aos processos industriais e às inovações téc-
nicas reflete-se nas palavras de Nelson e Rosemberg (1993), ao definirem a ino-
vação: “The broad concept of innovation that we have adopted has forced us to 
consider much more than simply the actors doing research and development. 
Indeed, a problem with the broader definition of innovation is that it provides 
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the sharp guide to just what should be included in the innovation system, and 
what can be left out” (Nelson and Rosenberg, 1993: 5-6). A menção feita pelos 
autores à inovação como “sistema” enfatiza o fato de que se trata de um processo 
com feições múltiplas e submetido a diversas determinações. Contudo, é preciso 
lembrar 1) que as economias industriais desenvolvidas se tornaram economias em 
que o terciário se constitui na fonte maior de empregos e de criação de riquezas e, 
2) que boa parte dos serviços que antes estavam classificados no setor secundário 
estão classificados hoje no terciário, devido à sua externalização pelas empresas.

Nas sociedades contemporâneas, a inovação nos serviços não pode ser 
medida da mesma forma do que na indústria. Inovação processual, marginal 
muitas vezes, os serviços inovam, misturando inovação de produto e de processo. 
Estas inovações, qualificadas de inovações organizacionais, têm que ser contem-
pladas por participarem da inovação enquanto processo.

No mundo industrial, hoje em dia, a dinâmica da inovação caracteriza-se 
por uma dupla tendência, até paradoxal. Por um lado, ela incorpora mais “ciência” 
do que no passado (ex. as Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação, 
NTICs) e, por outro lado, ela se caracteriza por três evoluções que enfatizam o 
papel do mercado, discerníveis a) no monitoramento pelos clientes substituindo o 
da cúpula; b) no papel central desempenhado pelas reconfigurações das cadéias de 
valor (Kichou, Palloix, 2007), com a predominância do papel dos distribuidores e 
c) na transformação das relações de P&D, que se tornam centros de recursos, de 
vigia do entorno da firma (“inteligência econômica”), numa ótica cada vez mais 
premente de benchmarking, o que paradoxalmente tende a deixar menos espaço 
para a inovação. O setor de P&D passa, então, a cooperar estreitamente com o 
setor de marketing, o vínculo entre ambos ou o controle exercido por este sobre a 
inovação pode se constituir em freio para a inovação. 

Esta evolução do conceito o afasta da concepção original de Schumpeter, 
“…estabelecimento de uma nova função de produção. Cobre os casos de uma 
nova mercadoria como os de uma nova forma de organização como a fusão, a 
abertura de novos mercados, e assim por diante” (Schumpeter, 1939: 87). Com 
isto, indica-se nitidamente que a inovação não se resume a uma inovação de pro-
cesso, pode vir a ser organizacional ou institucional. Para Schumpeter, a verdadeira 
funcão do empresário é a de quebrar o equilíbrio e de modelar o seu entorno, per-
seguindo um aprendizado. “A inovação combina fatores num sentido diferente, 
ou ela consiste em levar adiante (carrying out) novas combinações” (Schumpeter, 
1939: 87-88). A acepção é extremamente ampla e parece até ter sido esquecida 
por autores mais recentes, como Pavitt (1984), que distinguia quatro grupos de 
setores:

•	 os para os quais a inovação passa pela compra de equipamentos oriun-
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dos de setores à montante (agricultura, têxtil);

•	 os setores fornecedores de equipamentos, exportadores de uma tecnolo-
gia melhorada de maneira endôgena e incremental no âmbito de meios 
especializados (mecânica, instrumentos);

•	 os setores em que a eficiência está baseada nas economias de escala e 
numa dinâmica de inovação principalmente interna (indústrias meta-
lúrgica e automotiva) e,

•	 as indústrias science-based (eletrônica, química, farmácia).

Todos os setores mencionados por Pavitt têm passado por transformações; 
o setor têxtil-vestuário conhece inovações guiadas em boa parte pelo setor comer-
cial, que parecem ter superado as inovações tecnológicas. A prevalência das ino-
vações endôgenas, no segundo grupo, tem de ser relativizada; idem no que tange 
ao terceiro grupo –indústrias metalúrgica e automotiva-, onde a concorrência, 
os critérios de diferenciação (qualidade, reatividade) deixam um lugar central à 
inovação organizacional2; e, finalmente, o quarto grupo está passando por reorga-
nizações radicais ao reestruturar-se a partir dos clientes e ao abandonar os recortes 
dos grandes ramos técnicos. No entanto, Pavitt considera que o processo de ino-
vação se situa na firma. Ele sublinha os processos de mudança, vistos mais como 
processos sequenciais do que pontos de chegada destes processos.

Hoje em dia, a inovação depende de riscos cumulativos: a) os mercados estão 
cada vez mais segmentados e especializados; b) os gastos em capital e em investi-
mento tendem a crescer; c) o tempo do desenvolvimento permanece aleatório e 
d) cada vez mais assiste-se à intervenção de atores de fora (associações de defesa 
do consumidor, de ecologia, etc.), que têm um impacto sobre a dinâmica da 
inovação e que podem vir a funcionar como freios ou dinamizadores do processo.

Schumpeter é com razão apontado como um dos pensadores proeminen-
tes em termos de inovação. Lakomski-Laguerre defende a atualidade deste autor 
ao sublinhar que sua análise toma em conta o caráter dinâmico e sistémico do 
capitalismo e as interações entre o funcionamento dos mecanismos meramente 
econômicos e as instituições que o enquadram. No entanto, a autora lamenta 
que a dimensão “existência de um sistema bancário de crédito, assegurando o 
financiamento da inovação” esteja ausente da maioria das análises dos comenta-
ristas (Lakomski-Laguerre: 2006: 83). Tal elemento é central para toda política de 
inovação, como será analisado a seguir a partir das entrevistas. A falta de crédito 
barato e a alta taxa de juros no período estão sendo apontados pelos empresários 
brasileiros como uns dos maiores empecilhos para qualquer ação inovadora.

2. o que está longe de se refletir nas entrevistas da pesquisa em apreço.
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Mais recentemente, a teoria evolucionista, teoria inspirada nos trabalhos 
de Schumpeter, recusa a racionalidade ilimitada dos agentes econômicos assim 
como a coordenação pelos preços de todas as ações, como defende a teoria neo-
-clássica. Os conceitos de “paradigma tecnológico e de “trajetória tecnológica” 
permitem analisar as fontes, os procedimentos e os efeitos da inovação nas firmas 
(Dosi, 1982, 1988), assuntos ligados à mudança técnica. Dosi define o paradigma 
tecnológico como “um modelo (pattern) de solução de problemas”, fazendo, 
portanto, da inovação uma atividade de resolução de problemas -“model and a 
pattern of solution of selected technological problems, based on selected principles 
derived from natural sciences and on selected material technologies” (Dosi, 1982: 
152, em itálico no texto). As “trajetórias tecnológicas” dizem respeito aos pro-
cessos de pesquisa praticados pelos inventores da comunidade que resultam em 
modelos relativamente ordenados de mudança técnica, estes conseguidos através 
da canalização de atividades de inventivas em direções específicas e finalizadas. Os 
conceitos evolucionistas de paradigma e trajetória tecnológicos apontam para três 
traços essenciais da mudança técnica: 1) a natureza local do progresso técnico: as 
atividades de invenção estão vinculadas ao paradigma e portanto elas são seletivas 
e orientadas para direções relativamente precisas; 2) ao longo de uma trajetória 
tecnológica específica, os avanços técnicos são cumulativos, ou seja, estreitamente 
relacionados com realizações prévias; 3) o desenvolvimento tecnológico é susce-
tível de acarretar irreversibilidades, ou seja, as técnicas desenvolvidas ao longo 
de trajetórias peculiares tendem a ultrapassar outras mais antigas em termos de 
preços relativos. Como consequência, uma vez que uma trajetória tecnológica 
particular ganhou fôlego, ela se torna relativamente insensível ao preço dos inputs 
(Castaldi et al., 2007). Com isto, seguindo a concepção de Freeman, a economia 
da inovação torna-se alheia às noções de perfeito conhecimento da tecnologia e 
de equilíbrio da teoria neo-clássica de base.

Lundvall insiste no peso da “estrutura de produção”, mas também do ins-
titutional set-up, dimensões mais importantes que “conjuntamente definem um 
sistema de inovação” (Lundvall, 1992: 10). Eles “formam o quadro e afetam os 
processos de aprendizado interativo, às vezes resultando em inovação” (Lundvall, 
1992: 9). De um ponto de vista teórico, esta teoria combina uma abordagem 
estrutural e actor-oriented (Edquist, 2001: 18). Para ele, as “inovações são novas 
criações de significado econômico” (Edquist, 1997: 1). Portanto, elas não se 
limitam a inovações produtivas ou meramente técnicas. Os processos inova-
dores ocorrem no tempo, eles são influenciados por diversos fatores. Devido a 
sua complexidade, as firmas nunca inovam isoladamente, o que, enfatizando-
-se a importância das interações, corrobora a asserção de Storper quando afirma 
“aprendizado e interações são considerados como elementos centrais do processo 
de inovação tecnológica: o aprendizado porque permite aos agentes criarem 
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vantagens dinâmicas tais que a inovação ultrapasse o peso da invenção” (Storper, 
2000: 99). Para mostrar que o fenômeno não é nada isolado, ou seja submetido 
às interações, ele insiste no fato de que a análise tenta elucidar as razões que levam 
à ação coletiva e aponta para a diversidade dos sistemas possíveis de inovação 
(Storper, 2000: 100).

Várias abordagens, tanto em economia industrial, quanto em economia 
regional fazem da inovação o seu objeto. Assim, os trabalhos sobre os sistemas 
produtivos locais, distritos industriais, clusters, pólos tecnológicos, meios inova-
dores, pólos de competitividade, para citar os mais conhecidos, se inscrevem nesta 
linha. Eles destacam em graus diversos a questão da inovação, inserindo-se numa 
discussão mais ampla sobre os Sistemas Nacionais de Inovação, que integram a 
categoria dos “arranjos institucionais”. Privilegiarei duas temâticas, a dos meios 
inovadores e dos pólos de competitividade, por serem as mais recentes e princi-
palmente porque elas fazem da melhor forma eco às expectativas expressas pelos 
empresários brasileiros.

Porém, convem insistir no fato de que, além de ser um processo econômico, 
a inovação é um processo social.

1.5. A inovação é, também, um processo social

Fato consumado, reconhecido por vários economistas, embora sejam os sociólo-
gos quem argumentam prioritariamente esta interpretação da inovação.

Enquanto processo social, a inovação remete àlgo mais extenso do que os 
mercados e os sistemas econômicos. A contribuição dada pela sociologia à inova-
ção concerne o fato de “valorizar diferentemente um recurso que não era ou era 
mal valorizado e renovar a sua demanda no tempo”. Esta definição abrangente se 
aproxima daquela dada por Alter (2000, 1996), para quem a inovação não se limita 
a uma inovação de produto ou de process, mas sim se refere a qualquer tipo de 
inovação societal; ela corresponde a toda classe de mudança no agenciamento das 
relações sociais. Ao comparar a inovação a uma atividade “ordinária”, Alter a opõe 
à organização e à racionalização do trabalho, pois além de remeter à crença dos 
indivíduos, para brotar, ela deve transgredir as regras da ordem estabelecida para 
posteriormente desembocar na produção de novas normas. O tratamento deste 
paradoxo leva a prestar particular atenção à atividade cotidiana de trabalho, nas 
organizações e nas instituições. Portanto, qualquer ato de trabalho, inclusive o mais 
insignificante, poderá levar à inovação, precursora, por sua vez, de outras inovações.

Bramanti (1999: 639) aponta para quatro conceitos que são pontos focais no 
paradigma emergente –na época- do desenvolvimento relacional e da competitivi-
dade territorial: inovação, aprendizagem, rede e governança. Este autor considera 
a inovação como um processo coletivo, ocorrendo através do intercâmbio entre 
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interlocutores sociais e não com empresários isolados; trata-se, acrescenta ele, de 
um processo complexo e interativo em que a firma depende da perícia de agen-
tes econômicos e científicos privados e públicos; ela surge de uma combinação 
de know-how genérico e de competências específicas; finalmente, a organização 
territorial é um componente essencial do processo de criação tecno-econômica 
(Bramanti, 1999: 640-641).

Portanto, a inovação não se limita às dimensões econômica, técnica e tec-
nológica, para se evitar qualquer confusão, e no sentido de adequar o argumento 
ao título da pesquisa, “inovações”, a atenção será focalizada na noção de “prática 
inovadora” para deixar bem claro que se trata de um processo social, que não se 
limita a determinações meramente econômicas. A origem das práticas inovadoras 
é múltipla. Assim, por exemplo, uma mudança na organização da empresa ou 
um simples incremento numa maquina, feito por un trabalhador ou um técnico, 
pode resultar em inovação e constituir-se numa fonte de lucro para a empresa ou 
num melhor posicionamento no mercado. Além dos arranjos organizacionais, 
categoria que ajuda a entender o exemplo supra-citado, arranjos institucionais, 
envolvendo o entrelaçamento entre instituições de natureza, origens e escalas 
diversas, também participam da inovação. Ambas estas perspectivas, complemen-
tares e em nada exclusivas, constituir-se-ão no recorte central desta análise. 

Os “arranjos organizacionais” se constituem num dos mecanismos ligados 
ao surgimento da inovação. Menos abrangentes do que os “arranjos institucio-
nais”, eles não deixam de serem importantes e merecem ser analisados.

2. ArrANjos orGANIZACIoNAIs e ArrANjos INstItuCIoNAIs

2.1. os arranjos organizacionais

Partindo-se dos pressupostos segundo o qual as empresas têm uma organização 
interna que determina fundamentalmente as caracteristicas de sua produção 
e que existe uma interação entre a sua organização interna e o seu entorno -o 
mercado-, a empresa possui suas próprias características que as diferenciam do 
mercado. Sem retomar o clássico debate sobre a origem da firma (Coase, 1937), 
os arranjos organizacionais correspondem à maneira como as empresas agenciam, 
coordenam atividades e funções. Eles envolvem indivíduos e estruturas e confir-
mam a dinamicidade das organizações, que se repercutem no progresso técnico. 
Evolutivo, irreversível e dependente do caminho (path dependent), o progresso 
técnico repousa sobre um aprendizado cumulativo, que desemboca na criação 
tecnológica mais do que sobre a adoção de modelos de inovação existentes. Este 
processo implica no uso de rotinas de pesquisa e de decisão que limitam o custo 
da coleta de informações e envolvem a colaboração de todas as funcões da empresa 
(produção, marketing, P&D, organização, etc.). Numa visão centrada sobre a 
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empresa, a detenção por sua parte de um know-how específico, tácito e difícil de 
se transmitir, dá-lhe mais armas para competir. Sua competência está baseada, 
também, em ativos imateriais e em processos de aprendizagem (learning by doing, 
learning by using, learning to learn).

Caracterizar as empresas inovadoras foi tarefa a que se dedicaram autores 
como Kline e Rosenberg (1986, citados por Cohendet, Gaffard, 1990: 963-965). 
Seu modelo de “vínculo em cadeia” (chain link model), apresenta-se como um 
conjunto de cinco caminhos de atividade:

•	 a cadeia central da inovação, começando com a invenção, seguida pelo 
desenvolvimento, pela produção e pelo marketing;

•	 uma série de relações para trás, de dois tipos: as curtas (short feedback lo-
ops), que ligam cada fase a jusante com aquela imediatamente anterior e 
as longas (long feedback loops), que vinculam as necessidades percebidas 
no mercado e nos usuários do produto às diferentes fases a montante;

•	 o vínculo em cadeia da ciência e da inovação implica que se mobilize o 
estoque de conhecimentos acumulado em todos os estágios do desen-
volvimento, contribuindo, também, as atividades de desenvolvimento 
à acumulação do estoque de conhecimentos;

•	 o vínculo entre a ciência e a inovação que faz com que um avanço cien-
tífico torne possível inovações radicais;

•	 o vínculo entre a ciência e a inovação que faz com que os produtos da 
inovação tais como novos instrumentos, novas máquinas, novos proce-
dimentos sejam utilizados para suportarem a pesquisa científica.

Este modelo ajuda a relacionar processos concretos de inovação a formas 
de organização industrial (por exemplo, a clássica oposição de Aoki da firma A 
–americana – à firma J –japonesa). Hoje em dia, o vínculo entre inovação e arran-
jos organizacionais permeia a análise da evolução das firmas, seja da firma-rede 
(Carleial, 2001), seja da firma multinacional (Kichou, Palloix, 2007, a respeito 
da firma agro-alimentícia). 

No caso das firmas analisadas por estes dois autores, a inovação organiza-
cional reside na desconexão entre “centro de lucro” e “centro de custo”, sendo 
a mesma empresa dividida entre, por um lado, as sociedades encarregadas do 
marketing e da comercialização –denominadas SMC (Sociedade de Marketing e 
de Comercialização) - como centros de lucro tratando da ‘valorização do capital’, 
e mais especificamente da valorização dos ativos ‘marcas’, e, por outro lado, as 
Sociedades Industriais -SI3, como centros de custos. Este novo dado explica o 

3. chamadas às vezes de Sourcing Unit. 
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lema “criadora de automóveis” e não mais produtora de automóveis, adotado 
pela Renault. A inovação organizacional é tamanha e ultrapassa a mera esfera 
produtiva, pelas suas implicações em termos do relacionamento entre os managers 
e os acionistas, da organização do trabalho, da organização da produção e, de um 
ponto de vista institucional, da própria evolução do capitalismo.

A constatação da presença ou da ausência destes itens no material da pes-
quisa do IPEA fornecerá elementos qualitativos de apreciação do posicionamento 
dos empresários brasileiros perante a inovação. Por ora, este material, vinculado 
à questão da abertura, ilustra o teor dos arranjos organizacionais a que foram 
levados as empresas:

“A grande mudança que aconteceu nos anos 1990, quando o mer-
cado começou a abertura, as fusões, aquisições, as multinacionais 
entrando. Virou um jogo de gente grande e as pequenas, as médias 
[empresas] que eventualmente tiveram algum sucesso foram aque-
las que buscaram seus nichos, encontraram seus espaços aí entre 
as grandes, as multinacionais. Eu acho que é por aí, competir com 
a Nestlé, a Garoto, a Crafter, não faz sentido para uma empresa 
como a […], pequena, tentar enfrentar. Mas a ideia é buscar jus-
tamente nichos onde essas grandes empresas não estão totalmente 
focadas, elas vão numa forma mais genérica. Então, são esses espa-
ços que as empresas têm que de certa forma desenvolver, acho que 
é por aí o caminho” (A6).

Embora não esteja diretamente ligado à inovação, este trecho não deixa de 
ser significativo do contexto no qual a estratégia de inovação da empresa é pen-
sada, ou seja, encontrar nichos de mercado.

Ilustrativo ainda das mudanças em termos de arranjos organizacionais, estes 
outros trechos: 

•	 “Eu não estava aqui, mas eu posso falar genérico. Eu sou a favor dela 
[a abertura]. Acabou com a ineficiência, quem continuou ineficiente, 
morreu. Quem percebeu e procurou trazer eficiência” (B6); 

•	 “A abertura da economia nos trouxe um desafio de preparar a empresa 
para a dolarização. Então, nós crescemos muito de 1990 para cá, fomos 
obrigados a ter uma gestão moderna, competitiva em qualidade e servi-
ços. Acho que foi bom. Tem que abrir mais agora” (B9);

•	 “Olha, a abertura foi muito traumática, porque a gente passou a sofrer 
uma concorrência muito forte, que a gente não estava habituada. Mas, 
olhando no panorama geral eu acho que ela foi positiva. Ela acabou 
com ineficiências que nós tínhamos, ela foi feita de uma forma, talvez, 
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demasiadamente abrupta. Nos anos 1990 isso foi um choque, não foi 
uma preparação, foi realmente uma coisa muito forte” e ainda, 

•	 “A abertura econômica, apesar de precipitada, ela foi interessante num 
sentido que você fez acordar para a inovação e acordar para a necessi-
dade de atuar […] assim que abriu o mercado, nossa empresa partiu 
imediatamente para uma crescente mudança. Era constante aqui você 
ter pessoas de fora trazendo inovação” (D0).

Indicadora das mudanças internas que tiveram que implementar as empre-
sas, em consequência da abertura, estas declarações: 

•	 “Como todas as empresas, ela teve que aumentar muito a sua produti-
vidade interna e reforçar sua capacidade de pesquisa e desenvolvimen-
to” (G1) ou, de forma mais direta, 

•	 “Nossa senhora, ela foi a salvação do nosso negócio” (I2) devido ao fato 
de que, segundo este outro empresário, 

•	 “para a gente, foi uma coisa muito positiva, porque realmente mostrou-
-se visibilidade no sentido de comparação mesmo” (H6).

Para driblar os efeitos da concorrência externa, alguns empresários promo-
veram alianças com parceiros: 

•	 “Nós unimos a […] através de alianças tecnológicas e de produtos, nós 
ao invés de brigarmos com eles, fizemos acordos com eles” (I4). 

O teor dos acordos passados por este empresário não foi revelado, porém 
este outro reagiu à abertura: 

•	 “Reduzimos preços, reduzimos custos, mandamos gente embora, o que 
era mais caro. Melhoramos processos. Basicamente, mudamos a linha 
de processo. Enxugamos processos, terceirizamos muitas coisas. Anti-
gamente, a gente tinha área de tintura, mecânica, tudo aqui dentro. 
Isso foi tudo terceirizado […] A gente terceirizou muito” (I5).

Este outro conseguiu exportar o modelo de gestão sucedido no Brasil para 
outros países, 

•	 “Nós temos conseguido ir pra alguns países e uns países nós temos 
tido sucesso, em repetir o mesmo modelo de gestão que a gente faz no 
Brasil, outros não” (I8).

Portanto, os arranjos organizacionais operados passaram por um enxuga-
mento no funcionamento das empresas; somente 

•	 “sobreviveram os que trabalharam em cima de inovações e buscaram 
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incessantemente a redução de custos e adaptações, naquela realidade” 
(J6). Este mesmo empresário observa a abertura com bons olhos,

•	 “eu vejo de forma bastante positiva, porque isso mostrou ao mundo, e 
principalmente aos órgãos financiadores da inovação e da própria in-
dústria, que poderia se fazer muito dentro do Brasil” (J6).

Para a maioria dos empresários, a abertura foi positiva, embora tivesse sido 
feita de maneira brutal, trazendo aumento de produtividade via inovação no pro-
cesso produtivo. É verdade, também, e este pode ser um viés da pesquisa, que as 
empresas consultadas o foram quinze anos após a abertura, ou seja, se elas conti-
nuam funcionando ainda, é porque conseguiram ultrapassar o choque provocado 
pela abertura dos mercados no início dos anos 1990. As outras desapareceram.

No entanto, a inovação não se limita à presença ou não de elementos de 
ordem organizacional stricto sensu. Alter abre a perspectiva, defendendo que a 
inovação 

“carrega tudo o que contribui ao funcionamento de uma empresa: 
os saberes, as regras do management, as identidades profissionais, 
os projetos, os sistemas técnicos, as modalidades de coordenação e 
de negociação, as formas de exercício do poder e da legitimidade, 
o reconhecimento adquirido ou, de forma mais ampla, o que faz 
com que uma organização possa ser concebida como razoável” (Al-
ter in Tabatoni, 2005: 118). 

Sem entrar no detalhe do que viria a ser uma organização “razoável”, é pre-
ciso reconhecer que ela pode tolher a inovação, devido aos seus próprios limites; 
porém, em algumas circunstâncias, ela fornece o quadro necessário, o alicerce 
para a sua expressão, o que leva Tabatoni a afirmar: “a dinâmica da inovação […] 
está enquadrada, incitada e inserida no modo de organização que a concerne: 
de maneira mais ou menos eficaz, às vezes até com efeitos perversos” (Tabatoni, 
2005: 119).

Dois níveis de análise permitem avaliar o teor dos arranjos organizacionais, 
na escala individual e na escala da própria organização.

2.2. Na escala dos indivíduos

O tema da independência e da autonomia dos trabalhadores tem sido 
frequentemente objeto de estudo na sociologia do trabalho (Rosenfield, 2007; 
Azaïs, 2004, Chatkis, 1999). Considerada como condição sine qua non para o 
bom funcionamento da empresa, a procura da autonomia por parte das gerências 
tornou-se estratégica. É nela que se baseia parte das novas formas de organização do 
trabalho, embora formas mais antigas, como a taylorista, continuem amplamente 
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vigentes. Porém, se o nível individual está contemplado, a premência do coletivo 
e mais especificamente da empresa desempenham um papel central na inovação.

Embora não utilizem as mesmas categorias, é quase nesses termos que se 
expressam estes dois empresários. O primeiro afirma: 

“Para trabalhar em P&D tem que ter este conhecimento e ter ini-
ciativa; tem que ter um gosto pela busca da inovação, porque o tra-
balho de P&D não é um trabalho de rotina; não se pode entregar 
a alguém uma atividade que se possa fazer todo o dia, é necessário 
alguém que vá buscar soluções. É este o perfil que nós buscamos”, 
e, mais adiante, “nós não pretendemos ser uma academia, nada 
disso, nosso trabalho não é acadêmico, mas tem que basear no co-
nhecimento acadêmico para uma produção pragmática, objetiva, 
voltada para transformar isso em produtos, medicamentos” (C3).

Este outro opina: 

“Nós queremos essas pessoas que tenham essa capacidade de se 
colocar como consumidor e viver com um grupo de consumidor 
que você quer atender e ter a capacidade de identificar soluções 
que eles nem mesmo sabem que precisam. Esse é um tipo de pro-
fissional que a gente procura, que são, normalmente, profissionais 
formados na área de administração e marketing, mas com a carac-
terística da curiosidade na inovação, esse é um ponto” (G5).

Tais asserções levam à constatação de que as formas de organização do tra-
balho participam da inovação. Boyer e Freyssenet (2000) apontam para a diversi-
dade das fontes de lucro e dos modos de crescimento nacionais e, também, para 
a diversidade dos compromissos possíveis sobre os meios a serem empregados 
para explicar a multiplicidade dos modelos produtivos. Um modelo produtivo é 
definido como um “compromisso de governo de empresa” entre os seus principais 
protagonistas sobre os meios coerentes (política produto, organização produtiva, 
relação salarial), ou seja, os arranjos organizacionais, para a implementação de 
uma das estratégias de lucro pertinentes, tendo-se em vista os tipos de mercado 
e de trabalho gerado pelo “modelo de crescimento” dos países nos quais a firma 
evolui. As firmas se distinguem de antemão pela sua estratégia de lucro antes 
de se diferenciarem pelo seu modelo produtivo, fazendo com que modalidades 
pertencentes a diferentes modelos produtivos possam coexistir no seio da mesma 
empresa4. Portanto, a análise do tipo de organização do trabalho, taylorismo, 

4. uma pesquisa realizada no início da década de 80 por conta do ministério da indústria, nos estados de Pernambuco 
e Paraíba junto a indústrias locais, mostrava que a organização do trabalho numa tecelagem e numa fiação, pertencen-
tes ao mesmo grupo e localizadas no mesmo recinto industrial, diferia radicalmente, a primeira respondia claramente 
aos princípios do taylorismo, a segunda tinha adotado as formas mais modernas da administração das empresas. 
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fordismo, toyotismo está submetida às exigências do mercado financeiro. Elas 
são incontornáveis para entender os desafios com que se depara qualquer política 
industrial ou do emprego, nos níveis local, regional, nacional e internacional. 
Um efeito de boomerang faz com que as medidas tomadas em termos de inovação 
tenham um impacto sobre as políticas levadas pelas empresas, visando o seu posi-
cionamento perante a concorrência.

2.3. Inovação e formas de organização do trabalho

As formas de organização do trabalho constituem um campo predileto para a 
análise das práticas inovadoras em diversas escalas: na escala dos indivíduos, em 
termos de competências, de qualificações procuradas pelos empresários mas não 
tão somente. Elas desempenham um papel na configuração da relação para com o 
trabalho e informam sobre os graus de autonomia, de dependência dos indivídu-
os. Quanto mais independentes e autônomos, os empregados são portadores de 
inovação, com repercussões positivas sobre o conjunto da empresa. Os conceitos 
como os de confiança, cooperação, o grau de sofrimento (Dejours, 1998), de stress 
passam a fazer parte do léxico para se analisar a vivência no âmbito da empresa. 
Assim, os relatos sobre as novas maneiras de trabalhar passam a ser um índice do 
grau de inovação nas empresas.

Se centrarmos o propósito não mais a nível dos indivíduos, mas sim enfo-
cando a organização das atividades de P&D, dois níveis devem ser tratados, o da 
firma, do setor de atividade e o das autoridades públicas. 

A nível da firma, a organização do trabalho (exemplo da “produção enxuta” 
ou lean production) e a maneira de encarar a sua importância, por parte do em-
presariado, fornecem pistas para a empresa se diferenciar perante a concorrência 
num mundo globalizado em que os ativos imateriais assumem uma significância 
particular. Trata-se de uma vertente pouco analisada nos estudos sobre inovação, 
porém ela é sumamente importante.

A coordenação dos agentes é apreendida pelas interações desenvolvidas e 
pela natureza dos conhecimentos mobilizados. No primeiro caso, as caracterís-
ticas da coordenação remetem às fontes da inovação definidas pelas funcões dos 
agentes no âmbito do processo (as interfaces críticas). No segundo, interessa-se na 
natureza das interações em funcão dos mecanismos de aprendizagem em jogo (a 
complexidade da base de conhecimentos) (Carrincazeaux, 2001: 55).

 As interfaces críticas definem “os nós de coordenação e, em consequência, 
os momentos chaves da pesquisa, no seio das quais as relações de proximidade 
podem ser determinantes para a orientação e o desenrolar do processo de criação 
de conhecimentos” (Carrincazeaux, 2001: 55).
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A complexidade da base de conhecimentos é útil para determinar a oportuni-
dade ou a necessidade de proximidade associada a estas interfaces críticas. Existem 
dois tipos de complexidade, a que implica a necessidade de colocar em coerência 
competências afastadas (complexidade combinatória) e a que representa a opera-
cionalização de conhecimentos novos (complexidade tecnológica). O cruzamento 
destes dois tipos de complexidade gera um conjunto de configurações possíveis de 
relações de proximidade (Carrincazeaux, 2001: 55).

Por sua vez, os poderes públicos desempenham um papel de regulação das 
interações entre os atores do desenvolvimento econômico (públicos, privados ou 
mistos), as instâncias encarregadas de promoverem as inovações e os empresários. 
Lhes cabe facilitar ou incentivar os comportamentos inovadores.

Ao focalizar a sua atenção sobre a empresa, como fonte principal de ino-
vação, Storper (2000: 100) qualifica de “problema de ação coletiva”, as regras 
e convenções pelas quais os atores dentro das empresas se coordenam, o que ao 
mesmo tempo lhes dá um “quadro de ação coerente e comum”. Por sua vez, Hall 
& Soskice (2001: 5) colocam a firma no seio de sua análise, esperando assim 
“construir pontes entre os estudos de administração de empresas (business studies) 
e a economia política comparada”. Para eles, trata-se de duas disciplinas dema-
siadamente desconectadas ainda. O problema central [das firmas] é de assegurar 
que os empregados tenham as competências requeridas e que possam cooperar 
com outros para defender os objetivos da firma” (Hall & Soskice, 2001: 7). Fieis 
à tradiçao de North, eles definem as instituições como um “conjunto de regras, 
formais ou informais, que os atores geralmente seguem, seja por razões norma-
tivas, cognitivas ou materiais, e as organizações enquanto entidades duradouras 
como membros reconhecidos, cujas regras também contribuem às instituições da 
economia política” (Hall & Soskice, 2001: 9).

A importância da “mudança organizacional” como resposta permanente às 
evoluções do mercado e da sociedade capitalista está presente nas novas formas de 
organização do trabalho, vistas como “combinações de modos operatórios de tipo 
ohnista e de tipo fordista” (Kichou, Palloix, 2007). Estes mesmos autores apon-
tam para duas modalidades contraditórias nas formas de organização do trabalho: 
“uma primeira fundada nas competências crescentes, no aumento da polivalência 
dos operadores de linha; a segunda baseada na banalização destas mesmas compe-
tências, desta polivalência, na figura de um operador banalizado, genérico, desdo-
brável em qualquer parte do mundo”.  A segunda modalidade tende a prevalecer 
sobre a primeira. Carleial, por sua parte, insiste no papel da firma-rede e nas novas 
modalidades de arranjos organizacionais que ela acarreta (Carleial, 2001).

As inovações organizacionais são percebidas como necessárias por parte dos 
empresários, desejosos de introduzirem racionalidade na sua gestão, o que se ex-
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pressa através das seguintes palavras; “A gente tem o diretor de marketing, que 
estabelece mais ou menos o perfil das pessoas de criação e o diretor industrial 
das pessoas de engenharia, não é o ideal, o ideal é que você tivesse uma única 
área que tivesse equidistante da área industrial e da área do marketing”. Porém, 
a falta de tempo é apontada como empecilho para se levar a cabo esta reforma 
organizacional, entendida, no entanto, por vários empresários entrevistados como 
imprescindível.

2.4. As diversas modalidades dos arranjos organizacionais no universo em 
apreço

Afora os aspectos diretamente ligados à gestão interna das empresas, os arranjos 
organizacionais abrangem diversas outras escalas: a concorrência, as formas 
de propriedade das empresas, o relacionamento com os poderes públicos e a 
formação.

2.5. A diferenciação em relação à concorrência 

Através da inovação a empresa manifesta a sua vontade de se diferenciar da con-
corrência. Assim, esta afirmação de um empresário que faz eco aos dizeres de 
vários outros: 

“Temos trabalhado no sentido de incorporar a informação dentro 
da nossa linha de produto, então, ao invés de desenvolver 100% 
dos produtos no Brasil nos já estamos produzindo lá fora, com 
nosso padrão de qualidade, nossa embalagem, mas você tem que 
ir usando a China como uma parceria para não deixar sua empresa 
morrer” (D6).

Este caso reflete a mudança de comportamento de um segmento do 
empresariado brasileiro que vê na China não somente um concorrente perigoso 
que pode vir a derrubar a indústria brasileira, mas sim um parceiro com o qual 
um aprendizado cumulativo pode ser logrado. Na classificação adotada, este tipo 
de empresário é tido como inovador, por não estar mais enraigado em velhas 
práticas.

2.6. formas de propriedade das empresas

A questão das formas de propriedade das empresas diz respeito à conciência por 
parte do empresariado –cujo capital é detido por famílias- de que os tempos 
mudaram e que “em princípio a família [tem que] se afastar e deixar na mão de 
um executivo”. Em nenhuma das entrevistas, recorrer aos “fundos de investimen-
tos” tem sido evocado pelos empresários, apesar deles representarem uma guinada 
na gestão das empresas –requerimento de altas taxas de retorno sobre o capital 
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investido- no capitalismo contemporâneo e se constituirem em ameaça de perda 
de autonomia para as empresas maiores.

2.7. relacionamento com os poderes públicos

Estabilidade, taxas de juros, de câmbio, competitividade, concorrência da China 
(ou perda da batalha comercial?), estes temas constituem a retórica discursiva do 
empresariado nacional, resumida por um empresário: 

“estabilidade de política pro País e uma tendência de queda das 
taxas de juros e um consequente reforço da competitividade, das 
políticas de competitividade, empresas como a nossa poderão fazer 
projetos mais ambiciosos. Sim. E confiando em uma obrigação 
com um órgão financiador externo, através de políticas públicas” 
(E9). 

A demanda por uma política reguladora por parte do Estado é um discurso 
recorrente em várias entrevistas, porém não se constitui em tema dominante. 
Poucos empresários se declaram satisfeitos pelo seu relacionamento com os pode-
res públicos. Os comentários a respeito vão desde um 

“então, o grande problema que nós temos no Brasil e que tira tam-
bém a competitividade da produção nacional é a informalidade, 
então se nós conseguirmos moralizar, acabar o superfaturamen-
to, o contrabando, naturalmente sobra um espaço maior para a 
produção nacional, esse é o primeiro conceito que tem que ficar 
na cabeça das pessoas, separar a empresa nacional da produção 
nacional” (D6).

 Esta “abertura” permitiria ao empresário se desvencilhar, segundo ele, do 
domínio dos poderes públicos e abrir para uma concorrência “livre” de qualquer 
entrave estatal, a miúdo assimilada a uma disfunção intrínseca ao Estado.

2.8. este outro empresário pede ao governo 

“simplificar a burocracia e não ser tão desconfiado. O governo 
sempre parte do princípio que a empresa tenta se beneficiar de 
coisas que não são o objetivo daquele pleito […] que a empresa ou 
está mentindo ou está buscando uma forma fácil de financiamen-
to. Eu acho que tem que acreditar mais no empresariado” (F9). 

A desconfiança tem um impacto negativo sobre qualquer conclusão de 
aliança ou parceria entre o Estado e o empresariado. Este sentimento de descon-
fiança se expressa, também, nos dizeres deste outro empresário, indagado sobre as 
iniciativas governamentais recentes para com a inovação: 
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“A gente acaba, não é desacreditando, mas acaba achando que os 
recursos são poucos e quando a gente chegar lá, ele já não mais 
existirá” (G8).

Embora fossem questões que remetessem diretamente às empresas e que as 
implicassem sobremaneira, a percepção do papel do Estado pelos empresários 
brasileiros ajuda a traçar as linhas diretrizes de sua atuação e a perceber as defi-
ciências dele, nos seus dizeres. O discurso para com o Estado navega entre três 
qualificações: para uns, ele é facilitador e poderia até ser parceiro; para outros, é 
obmisso e, na pior das interpretações, ele não passa de um empecilho.

2.9. o estado brasileiro: facilitador, omisso ou empecilho? 

O papel do Estado é avaliado de diversas maneiras pelos empresários. Para uns, 
ele é facilitador, no sentido em que as medidas que ele toma facilitam a condução 
de seus negócios, e, consequentemente, ele está sendo bem visto. Para outros, 
ele poderia se empenhar mais para tornar as coisas mais fluidas, porém devido 
a temporalidades diferentes, a desleixos, a interesses divergentes, ele não o faz, o 
que dificulta as operações empresariais. Outros, mais radicais, pleiteiam por uma 
redução drástica de sua intervenção.

2.10. o estado brasileiro facilitador

Para alguns empresários, o Estado adota medidas que são extremamente bem-
vindas, denotando uma “visão de futuro”, como o expressa este empresário: 
“Em 1986, o Plano Cruzado que, para nós, foi a melhor fase da nossa empresa 
[…], uma estratégia extremamente bem montada. Essa visão de futuro foi 
muito importante porque o Plano Cruzado teve aquele boom de consumo”, que 
permitiu-lhes sairem de 1986 “extremamente capitalizados” (J4).

No que tange à abertura da economia, que ocorreu poucos anos depois, este 
empresário, ao ser indagado sobre o perigo que ela teria representado para a sua 
firma, retruca “Não, ao contrário, nos é que invadimos a área deles” (A1), insis-
tindo no seu preparo para enfrentar a concorrência. Segundo estes outros dois, a 
abertura obrigou-os a inovarem nas suas práticas: 

“eu acho que a abertura é fundamental –você não pode ficar en-
clausurado, porque senão você não melhora, você não cresce, você 
não se aperfeiçoa, não melhora sua qualidade. Você tem que estar 
no Brasil em condições de competir, em condições de exportar” 
(A3)

e o segundo, afirmando: “Eu acredito que para mim foi um mal necessário” 
(A4).
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Este outro ainda considera que, embora tivesse sido dura para o setor, a 
abertura obrigou-o a adaptar-se e a inovar:

“o setor sofreu muito nos anos 1990, teve crise, muita gente que-
brou, o endividamento subiu muito naquela época toda, sobrevi-
veram os que trabalharam em cima de inovações e buscaram inces-
santemente a redução de custos e adaptações, naquela realidade” 
(J6).

Varios comentários confortam a ideia da emergência de um empresário 
novo, ou seja, de um empresário com uma visão do futuro, não simplesmente 
atrelado à procura de subsídios do Estado. Assim, quando este empresário afirma 
“Eu não sou a favor do governo ter que dar dinheiro para as empresas, eu acho 
que não. Mas eu acho que impulsos iniciais. A […] trabalhou uma época com a 
Finep, enfim, com alguns órgãos de desenvolvimento e a gente vê a boa vontade, 
mas falta recurso” (G3).

“Se as empresas não investirem... Então, o incentivo fiscal é o n° 1, eu acho 
que na formação de mão de obra o governo tem feito um trabalho bom. Pode 
melhorar, claro” (H4).

Uma medida governamental como a Lei de Inovação é percebida por alguns 
empresários como uma boa iniciativa –“traz de novo um incentivo fiscal muito 
válido, muito importante que nós estamos aproveitando, e esperamos que seja 
mantido” (H4)-, embora não tivesse dado ainda, na época das entrevistas, os seus 
frutos. Ela denota uma vontade de dinamizar a inovação, visível na mudança de 
sistemática por parte do governo: “Então, por exemplo, o governo era proibido 
de contratar um desenvolvimento numa empresa. A lei de inovação acabou isso, 
então, isso pode trazer frutos muito interessantes, no momento ainda não teve, 
ainda é muito novo” (A5).

Estes exemplos argumentam para o fato de que o Estado pode parecer facili-
tador … em termos!, o que se torna patente em relação à Lei de Inovação: 

“Legal, melhorou muito do que era antes, dentro do BNDES está 
tendo um discurso interessante, eles estão tentando facilitar a ne-
gociação com as empresas para você conseguir [apoio] realmente, 
as regras melhoraram, mas eu não sei dizer se na prática eles estão 
melhores ou não, se vai ser mais fácil ou continua sendo burocra-
tizado” (A7); ou

“Eu acho que foi uma baita evolução em relação ao modelo ante-
rior. Acho que ainda tem algumas coisas que precisam ser regula-
mentadas” (B3), ou então,
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“Esse é um ponto positivo, mas precisamos avançar muito mais, 
numa velocidade muito maior para alcançar o que é feito em ou-
tros países e quando falo em outros países não estou falando de 
países já conceituados como de ponta. Nós também temos vários 
países emergentes que deram esse tipo de resposta justamente por 
ter acesso a esses tipos de programas” (B0).

A racionalização na contratação de especialistas, permitida Lei de Inovação, 
é vista positivamente: 

 “Eu acho que outro ponto forte da Lei de Inovação é a interação 
empresa-universidade. Que é a questão de você poder contratar 
um especialista e remunerar esse especialista. Antes tinha um mon-
te de artifício, tinha que pagar para uma fundação ou para uma 
empresa, e essa empresa emitia nota, a empresa pagava o pesqui-
sador” (B3).

Ou seja, o Estado é visto, através la Lei de Inovação, como tendo favorecido 
“as empresas que fazem P&D” (A0) e mais especificamente, as empresas de infor-
mática, embora uns se mostrem algo desconfiantes, a exemplo deste entrevistado: 

“Nós temos iniciativa, e acho que isso não é característica até do 
governo atual, eu acho que o anterior também fez uma série de 
iniciativas, mas acho que a gente tem uma dificuldade em termos 
de Brasil aí de transformar essas ideias de política em políticas efe-
tivas […] Então, foi uma expectativa fantástica, né? Mas depois 
veio a frustração, porque na Lei de Inovação que ele [o Presidente 
Lula] assinou, tinha 120 dias para mandar uma lei de incentivo às 
empresas inovadoras, que até hoje estou esperando e...” (A8).

“Tinha que pegar P&D assim, agora tu vai ter 2, 3 anos de ca-
rência, mais 5 para pagar: desenvolve, faz e aí vai começar, quan-
do botar no mercado retorna. Essas ações, se o governo não fizer, 
olha, eu vou dizer que é muito difícil, porque gente humana tem, 
a lei de informática, ela propiciou, assim, uma série de empresas 
que realmente adquiriram tecnologia e se isso morrer em qualquer 
momento, não recupera nunca mais” (J4).

Estes comentários, embora de natureza distinta, destacam a diferença de 
temporalidades entre as instituições e as organizações e remetem à questão da 
governança, entendida como o entrelaçamento entre “as formas horizontais de 
ação entre os atores, as interdependências, as regularidades e as regras de interação 
e de intercâmbio, a autonomia de setores e de redes em relação ao Estado, a 
dimensão temporal, os processos de coordenação dos atores políticos e sociais e 
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até às vezes as obrigações associadas à decisão” (Le Galès, 2003: 34).

Cabe ao Estado “avaliar as necessidades que as empresas têm para esta-
rem sendo competitivas”, da mesma forma que o seu papel deve se resumir a 
implementar ações favoráveis às empresas: “O Estado não tem muito o que fazer, 
tem sim, claro, que manter uma economia estável, com juros um pouco mais 
baixos para que as empresas possam se desenvolver e serem mais competitivas 
internacionalmente” (A2). O mesmo empresário proferirá estas palavras pouco 
amenas a propósito da criação da Agência de Inovação: “Eu acho o seguinte: 
criou-se toda essa agência e esse aspecto de inovação, mas eles5 mesmos não sabem 
para que foram criados” (A2). Este discurso se aproxima deste outro, menos vee-
mente: “Passar mais do discurso para a prática. Em resumo é isso, por que nesse 
momento o governo têm consciência do que se precisa, nós empresários estamos 
constantemente lá fora buscando informações, o governo também está; existem 
pessoas muito competentes que compõem os escalões do governo” (B0).

Aqui estão relatados comentários mais favoráveis a respeito da atuação do 
Estado. Por sua vez, a tónica do discurso varia, a exemplo deste empresário que 
afirma “a abertura foi muito boa, trouxe uma série de oportunidades para o Brasil. 
Só que nós não conseguimos sustentar, até por falta de uma política pública de 
desenvolvimento das empresas brasileiras” (E1), maneira algo disfarçada para 
declarar o Estado omisso.

2.11. o estado brasileiro omisso

Em duas áreas principalmente, o Estado é tido como obmisso pelos empresários: 
na condução da política industrial e da formação, ambas tendo um impacto sobre 
a capacidade de inovação do País. 

Muitos empresários consideram a falta de uma política industrial a nível 
federal como a causa do posicionamento do País em relação à concorrência. 
“Duas coisas importantes: formar pesquisador, formar cientistas, e financiar pes-
quisas selecionadas... Nós temos uma defasagem de tecnologia em relação aos 
países mais avançados. O governo precisa ter nessa e em outras áreas políticas 
setoriais” (K0).

Mais acirrada ainda, a colocação deste empresário: “E […] o principal, e 
esse país não tem há muitos anos, nem sei se teve na época do Juscelino, é ter 
uma política industrial nesse país” (D6), asserção corroborada por esta outra do 
mesmo empresário: “falta uma política de desenvolvimento industrial nesse país, 
definida a política você vai ver quais são os outros recursos e como você aproxima 
depois a empresa da área de conhecimento que é a universidade” (D6). Para este 

5. se supõe que o “eles” se refira aos funcionários públicos dos ministérios.
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outro empresário, 

“Fora essa inércia governamental toda, eu vejo o seguinte: o fato de 
ter uma política industrial é completamente obrigatório pro País. 
Qualquer país decente tem uma política industrial. Essa política 
não necessariamente precisa ser intervencionista. Ela tem justa-
mente que tentar compensar os problemas de ambiente que nós 
temos no Brasil” (A0).

A responsabilidade da falência de empreendimentos cabe ao Estado, tal 
como esta entrevista ilustra: “A […] era pra ser um distrito industrial, com um 
monte de empresas aqui. Pelo descaso do governo, isso aí está largado” (C5).

O “despreparo” do governo brasileiro em relação à concorrência transparece 
nestas outras duas entrevistas: 

“Mas, se o Brasil quiser se manter no cenário mundial compe-
titivamente vai ter que agir de uma forma diferente e realmente 
destinar recursos para tecnologia, formação de profissionais, tem 
que ser competitivo, tem que ir com o mundo inteiro, não é mais 
com o vizinho” (K2) e 

“O governo brasileiro deveria aprender com os outros países de-
senvolvidos ou que deram certo, no sentido de estimular suas in-
dústrias e empresas. Como o caso do Chile, por exemplo, Coréia 
e Japão. Desta forma, ficaria claro o que o governo deveria fazer 
e como ele deveria fazer. Uma sugestão poderia ser escolher cinco 
países que se destacaram na área de inovação tecnológica e fazer 
um benchmarking com eles” (C1).

A falta de dispositivo adequado à promoção da inovação –até a promulgação 
da Lei da Inovação- por parte do Governo é lamentada por este empresário: 

“o Brasil não tem um planejamento para esse tipo de coisa, então 
não dá, nesse sentido, para as empresas inovarem, agora até tem 
a Lei da Inovação, mas não existia nada disso e tinha que ser no 
peito e na raça” (C9).

O exemplo chinês serve de contraponto aos empresários brasileiros, embora 
nenhuma questão relacionada com as condições internas do país –em termos de 
governança, do jogo entre as instituições, do papel autoritário do Estado central- 
tenha sido colocada. Isto se reflete na afirmação segundo a qual,

“o governo chinês fez e fez muito bem, o governo chinês fez um 
programa de desenvolvimento industrial, fez um programa para 
acumular moeda forte, fez um programa para crescerem as expor-
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tações, ou seja, foi buscar grande parte da sua necessidade de cres-
cimento olhando para o exterior e não para o interior” (D6).

Para outro empresário, a política econômica levada pelo governo conduz 
fatalmente à perda de competitividade da indústria brasileira em relação à chinesa:

“Gostaria que ficasse registrado que com juros altos e esse nível 
de impostos o setor industrial vai continuar sofrendo no Brasil, a 
não ser os setores de monopólio que são aço, cimento, papel que 
aí três ou quatro seguram e definem preços, mas, bens industriais 
é preciso de uma grande guinada de política industrial nesse País 
se não nós todos vamos arranjar empregos para os chineses” (D6).

Referindo-se ao exemplo chinês, este mesmo empresário destaca a diferença 
de custo entre os dois países, a favor da China:

“E isso levou a uma competitividade brutal que eles têm hoje, 
porque hoje além da mão de obra, que já não é mais o grande 
fator diferencial, mas ainda tem peso, talvez nem tanto pelo salá-
rio porque na China você não tem o custo social do trabalhador 
que aqui no Brasil praticamente dobra o custo dele, que ele tem 
no salário, então, você foi acumulando na China grandes volumes 
de produção, então a massa crítica para uma atividade […] ela é 
fundamental, você monta sua fábrica muito mais eficiente, você 
compra a matéria prima por um preço mais baixo, você pode tra-
balhar com margens muito mais baixas e hoje a China, do setor de 
mão de obra intensiva, ela provavelmente acumula de 65% a 80% 
da produção mundial” (D6).

A falta de uma verdadeira política de educação é tida, também, como pre-
judicial para o desenvolvimento da inovação. No caso, a culpa cabe aos políti-
cos, mais interessados em defenderem os seus próprios interesses do que o bem 
comum:

“Todo progresso é consequência do investimento em educação. 
Educação, educação e educação. No Brasil não existe o fanatismo 
em investimento em educação, porque todo o governo esta inte-
ressado se vai ser eleito ou se não vai ser eleito. Então tudo que se 
investe hoje que é para outra geração... o dinheiro que puser hoje 
em educação só vai repercutir daqui a uma geração. Não existe 
nenhum político que esteja interessado nisso” (F1).

Talvez para melhor resumir o sentimento pairando sobre o relacionamento 
Estado/empresariado, este trecho de entrevista: “Mas eu não conheço nada que o 
governo tenha oferecido e a gente tenha acesso” (J2).
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2.12. o estado brasileiro empecilho

Em numerosas entrevistas, o Estado aparece como o vilão. Os comentários vão 
de um “quanto menos ele intervir melhor” a um “Desaparecer!” (D6), passando 
por “nenhuma”, quando o empresário é perguntado sobre a sua expectativa em 
relação à criação da Agência Brasileira de Inovação. A falta de política industrial 
para com alguns setores 

“com juros altos e esse nível de impostos o setor industrial vai con-
tinuar sofrendo no Brasil, a não ser os setores de monopólio que 
são aço, cimento, papel que aí três ou quatro seguram e definem 
preços, mas, bens industriais é preciso de uma grande guinada de 
política industrial nesse país se não nós todos vamos arranjar em-
pregos para os chineses” (D6). 

Ou seja, não somente, para este empresário, a política industrial está errada, 
mas ela pode vir a ser prejudicial para as empresas, como o relata este outro trecho: 

“Com a medida do Collor de permitir a importação, praticamente 
sem alíquota, do produto acabado e não da matéria-prima, a fábri-
ca se tornou inviável. Era uma fábrica muito lucrativa até a entrada 
do Collor. E depois, em vez dele fazer de uma forma mais coerente 
a medida, foi feita de tal forma que nós fizemos um estudo e vimos 
que não tinha condições pra continuar operando” (G6). 

Este outro, mais taxativo em relação à política de abertura do Presidente 
Collor: “A abertura do Collor destruiu o mercado de semi-condutores no Brasil” 
(A5) ou este outro que declara:

“As iniciativas do governo estão muito longe das necessidades das 
empresas. O governo não tem nenhuma vocação de desenvolvi-
mento e empreendedorismo. Não acompanha os setores produti-
vos e age somente de acordo com seus  interesses políticos e econô-
micos. O Brasil é um país fértil para o empreendedor. Apresente as 
sementes necessárias para o crescimento, porém parece que o que 
falta mesmo é a disposição dos responsáveis pelo país para isso” 
(C1).

Esta última entrevista destaca a visão do Estado como um concorrente, que 
defende os seus próprios interesses e os de seus grupos de sustentação; asserção 
não muito diferente daquela deste outro empresário, referindo-se à inovação: 

“a visão do governo é torta nesse aspecto. Então, existem áreas de 
prioridades que eles colocaram […] toda essa questão de governo é 
muito complexa, porque mistura essa questão de ideologia, então, 
a gente não pode contar ou imaginar que um programa” (G5).
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A ideia de parceria Empresa/Estado, vista como indispensável para uns: 

“Eu acho que nenhum país se tornou importante, desenvolvido 
do ponto de vista da inovação tecnológica, sem uma parceria bem 
feita entre o Governo e a initiativa privada. Se a gente observar to-
dos os países, eles têm as empresas agressivas, mas elas estão sempre 
muito bem resguardadas pelo governo” (C0) e,

“Então, se o Governo tiver sensibilidade e conseguir fazer a política 
inteligente de apoio às empresas que estão preparadas pra assumir 
posições mais importantes no mercado internacional, acho que vai 
ser um bom caminho” (C0)- não o é em absoluto por outros.

A parceria pode ser, também, uma parceria entre a iniciativa privada e as 
Universidades, como o expressa este entrevistado: 

“Mas essas parcerias com as universidades é uma coisa que poderia 
ser mais incentivada, porque eu acho que dentro das universidades 
existe um potencial muito grande a ser explorado, as universidades 
tem condições físicas e pessoal disponível para poder estar mais 
envolvido com o setor industrial e trazer os benefícios que desen-
volvem tanto o lado da indústria quanto o lado da escola, isso é 
uma das coisas que poderiam ser melhor trabalhadas” (K2).

Porém, a concretização de um diálogo frutífero entre estes dois supostos par-
ceiros é bloqueada: “a resistência cultural da […]6 está muito grande. Na verdade, 
a pós graduação, no Brasil, forma pesquisadores, não forma desenvolvedores, ela 
foi tentando criar uma mudança de mentalidade, mas existe uma desconfiança 
muito grande entre pesquisadores e desenvolvedores” (A5). 

A falta de vínculo entre as empresas e o governo se concretiza na ausência 
de “expectativas porque desconhece as iniciativas do governo” (H9) e porque 
“os principais problemas das políticas são a falta de informação e a adequação 
das exigências às condições que as micro, pequenas e médias empresas possam 
atender” (H9).

A ideia de por a disposição um bem público para o uso das empresas trans-
parece na declaração deste empresário, segundo o qual 

“a máquina escolar dele [do governo], as universidades federais, 
com menos jeitão acadêmico e mais cara de fábrica, querendo fa-
lar com a fábrica, poderia ajudar bastante, porque ele tem cacife 
para fazer a coisa andar. Às vezes você vai lá e o cara não tem um 

6. Preferiu-se deixar em branco o nome da universidade mencionada.
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equipamento, não consegue comprar, o Estado poderia estar com 
laboratórios mais bem equipados” (I2). 

A ideia de que abertura é fundamental se traduz em afirmações como esta: 
“Você não pode ficar enclausurado, porque senão você não melhora, você não 
cresce, você não se aperfeiçoa, não melhora sua qualidade. Você tem que estar no 
Brasil em condições de competir, em condições de exportar” (A3). Porém, para 
tal é necessário que o País adote uma política cambial favorável aos empresários, 
que acabe com os “malefícios” do dólar baixo, na visão do próprio empresariado.

A necessidade imperiosa do Estado brasileiro intervir se manifesta nas de-
clarações deste empresário: “se a gente produz menos no Brasil eu compro menos 
do meu fornecedor, então, isso eles [o governo] também perceberam que é muito 
importante eles nos ajudarem a ser competitivos porque se não a tendência é que 
a gente comece a comprar tudo pronto na China e aí a gente perde grande parte 
de atividade econômica aqui no país” (D6).

Dois fatores complementares são tidos pelos empresários como empecilhos 
para o desenvolvimento do País: a falta de incentivos à exportação e a política 
cambial.

A política cambial: os “malefícios” do dólar baixo

A política cambial é apontada muitas vezes como um dos maiores desafios 
para o desenvolvimento e o futuro do Brasil: “o câmbio é uma coisa de matar a 
competitividade totalmente” (D6).

Se o câmbio não estivesse tão desfavorável às exportações atualmente, os 
setores industriais estariam numa melhor postura. Portanto, cabe ao governo 
proteger o empresariado. Eis o discurso frequentemente escutado por parte dos 
empresários.

Os “malefícios” do dólar baixo se manifestam com acuidade quando os 
empresários se referem à China: “temos os chineses, o cambio baixo, carga tribu-
tária alta, vamos dizer assim que os chineses estão vindo com tudo, não é só com 
sapatos, é com a eletrônica, o cambio baixo favorece” (C9).

“Então com esse dólar sem-vergonha que está tendo agora, absurdo, a indús-
tria nacional está importando bens industrializados, fogões, geladeiras, liquidifi-
cadores e ventiladores, tecidos, roupas, tudo e além de uma marca e embalagem 
como se fosse produção deles. Então nós estamos exportando mão de obra e 
estamos tirando nossos operários do trabalho” (F4).

“o efeito aqui é o câmbio, além é claro da sonegação; então eu diria que a 
importação, principalmente de brinquedos e outros produtos com mão de obra 
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intensiva ela veio para ficar” (D6).

A falta de uma visão mais extensa por parte do empresariado o impede de 
relacionar a questão cambial com fenômenos de cunho macroeconômico a nível 
mundial e que dizem respeito ao sistema financeiro internacional. Refere-se à 
estratégia implementada pela China e pelos EUA, dela sustentar a moeda norte-
-americana, através da compra de bonos do Tesouro estado-unidense, sem o que 
o dólar US e o sistema financeiro mundial correm o risco de ir à falência. Ou 
seja, no caso a responsabilidade do governo brasileiro não é total na política cam-
bial conduzida; ela tem que ser relacionada com fenômenos que escapam a seu 
poderio e sobre os quais sua margem de manobra fica relativamente reduzida. 
Porém, a questão se coloca mais no sentido ideológico de ataque ao Estado, a 
miúdo considerado como o vilão da estória, já que reina plena consciência de que 
houve um deslocamento do centro do poder econômico -e talvez até financeiro 
mundial-, expresso às vezes radicalmente -“A gente não pode ficar fora da China, 
o mundo tá na China” (C6), ou de forma menos amena: “China é uma coisa 
que o governo tem que ter muito cuidado, vai devagar, eles não são pessoas que 
mantêm o que acordam, o que tratam e é um perigo” (A4) ou ainda, “Eu já estive 
na China várias vezes tentando entender como é que eles fazem, eu não consigo 
entender como é que eles conseguem” (G3). O desconhecido dá medo. A lógica 
de funcionamento é outra, o que soa como um apelo para que a análise tomasse 
em conta as instituições em seu conjunto.

2.13. Competitividade-custo vs competitividade-qualidade 

Uma das respostas mais emblemáticas da percepção da qualidade dos produtos 
chineses talvez tenha sido esta feita por um empresário brasileiro: “Produto de 
baixa tecnologia hoje o chinês domina. Produto de alta tecnologia ele ainda não 
domina” (E0). Esta percepção é comum, embora algo incompleta para não dizer 
errônea, o que denota uma certa cegueira por parte de uma camada do empre-
sariado. No entanto, boa parte dos empresários reconhece que “é impossível 
concorrer com eles, só consegue concorrer com eles com produto de maior valor 
agregado” (A1).

Diante da dificuldade do Brasil competir com o nível de trocas existente 
entre a China e o resto do mundo, e mais particularmente, com o Estados-Unidos 
-“o fluxo de navios da China para os Estados-Unidos é cem vezes maior do que do 
Brasil para lá” (D6)-, vários empresários partilham a opinião de que a inovação é 
a única porta de saída para se sair do beco em que a produção brasileira tem sido 
colocada com a expansão chinesa. Com efeito, a ideia de um posicionamento 
estratégico do empresariado, ou pelo menos de alguns dos empresários entrevis-
tados, começa a surgir. Assim, o discurso varia entre, por um lado, os empresários 
mais pessimistas, para quem o que os chineses fazem “é dumping mesmo, não 
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tem jeito” (A3) ou, “eles entram com o preço que eles querem, do jeito que eles 
querem” (A3) e, por outro, os que pensam que cabe aos empresários tomarem 
as devidas providências para que a concorrência chinesa não seja uma barreira 
para os produtos brasileiros, o que se reflete nas declarações destes empresários: 
“Vamos brigar com a China, brigar em qualidade porque preço é impossível. 
Vamos pôr o produto que tenha competitividade em qualidade” (B9) e “ou nós 
entramos nos extratos superiores ou nós não temos custo competitivo com esta 
taxa de dólar” (D2).

Fica patente, portanto, para os empresários que quando se trata de compe-
titividade-custo, o Brasil só pode perder7. Cientes da diferença de cultura entre 
os dois países, que se traduz na hora da assinatura de contratos ou de “fazer nego-
cios” -“a China não tem esse respeito” (D6)- “várias vezes nós já chegamos na 
China e encontramos brinquedos nossos expostos lá é uma falta de respeito à 
patente, à propriedade intelectual, à propriedade criativa que na China é total, 
aliás, não só com brinquedo” (D6), diversos empresários declaram ter uma estra-
tégia de posicionamento no mercado de maneira a ocupar terreno: “nós temos 
um intercâmbio internacional muito grande, nosso pessoal de marketing viaja, 
nosso pessoal da área industrial participa das feiras internacionais, isso é vital, 
hoje em dia é vital!” (D6).

Na luta para a competitividade, a falta de engajamento do governo brasileiro 
se manifesta de maneira indireta na declaração deste empresário, 

“ninguém vai conseguir tirar a competitividade da China, o salário 
não é mais o problema, você tem a somatória do câmbio, da falta 
de impostos, totalmente diferente do Brasil, e você tem linhas de 
financiamentos absurdamente baratas, coisa de 2%, 3% ao ano e 
lá são abundantes. Então esse conjunto de fatores torna a China 
bastante competitiva e quase imbatível” (D6). 

Porém, em momento algum a referência a um Estado forte em China, capaz 
de impor as regras do jogo e de mudá-las de uma hora para outra tem sido apon-
tada como fato decisivo e explicativo da posição da China no cenário mundial. 
Talvez não bastasse reconhecer que “as inovações são muito assim, na qualidade 
e no preço, diminuir o preço de produtos” (B9), elas remetem a esferas mais 
complexas que envolvem instituições, agentes e organizações.

2.14. A incúria do governo

Alguns empresários mencionam a falta de preparo ou o descuido do governo, que 
vai desde um “sobre inovação […] a visão do governo é torta” (G5) a um “se as 

7. sem contar com a baixa valorização do yuan chinês.
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empresas não investirem, então o incentivo fiscal é o n° 1” (H4), passando, por 
uma comparação com a Coréia, “país destroçado, nos anos 1950, a tal ponto que, 
em 1978, uma comitiva de coreanos veio indagar porque o Brasil estava dando 
certo e eles não, hoje a Coréia é uma potência” ().

À pergunta sobre o apoio que o Estado devia dar à inovação, a resposta 
recorrente é a da falta de atuação do governo brasileiro, adiantando que ele deve-
ria se inspirar do seu homólogo chinês.

De um lado, o governo faria tudo, do outro, nada ou quase. 

“O que a gente viu lá na China […] um grande desenvolvimento, 
com apoio governamental enorme, durante dez anos a área têxtil 
estava como prioridade número 1, dentro daqueles planos quin-
quenais de desenvolvimento da China e eles tiveram condições de 
importação, investimentos a níveis de equipamentos, a níveis de 
impostos e também a questão do câmbio, que eles tem um câmbio 
fixo lá” (F2).

Com isto, este empresário parece nostálgico da época em que existia no 
Brasil reservas de mercado.

Para alguns empresários, a questão diz respeito ao governo mais do que a 
eles: “Então China é uma coisa que o governo tem que ter muito cuidado, vai 
devagar, eles não são pessoas que mantêm o que acordam, o que tratam e é um 
perigo” (A4) ou “Eu vejo o suporte que outros países dão pra empresas deles aten-
derem essas feiras internacionais. Não estou falando só de Coréia, China, etc, que 
montam um suporte do governo – e dá pra ver, porque eles têm a bandeirinha. 
Mas a Itália, França, etc. dão suporte” (C8).

Qual o papel, então, devia ter o Estado brasileiro? Segundo, este empresá-
rio: “Eu não sou a favor do governo ter que dar dinheiro para as empresas. Mas 
eu acho que impulsos iniciais...” (G3). Trabalho com as “agências financiadoras 
como a FINEP e órgãos de desenvolvimento” (G3), podia ser a solução, embora 
este empresário aponte para a “falta de recurso” (G3).

De forma mais corriqueira, é a falta de uma verdadeira política industrial 
para o País que está sendo apontada como um dos empecilhos maiores para, senao 
competir com a China pelo menos evitar que no que tange aos “bens industriais 
é preciso de uma grande guinada de política industrial nesse país, senão nós todos 
vamos arranjar empregos para os chineses” (D6).

Em momento algum, foi abordada pelos empresários a necessidade de uma 
política conjunta, envolvendo as múltiplas instâncias que compõem o cená-
rio institucional e federativo brasileiro. Assim, o Estado central –a União no 
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caso brasileiro- é sempre tomado como ponto de referência, porém raramente 
as escalas dos estados federados ou dos municípios. Esta restrição à dimensão 
macro, sem tomar em conta o que está sendo feito aos níveis meso e micro talvez 
constitua um dos entraves maiores a uma apreensão da inovação de forma mais 
abrangente e rica. A comparação com experiências feitas em outros contextos 
pode abrir pistas para um entendimento mais global da inovação e, consequen-
temente, do desenvolvimento e do lugar que ocupa o Brasil no cenário mundial. 
Trata-se de experiências que ilustram o teor da governança, do entrelaçamento 
entre as várias dimensões que constituem o território e que extrapolem a mera 
dimensão estatal sem no entanto torná-la caduca, mas muito pelo contrário que 
ficam a alimentando. Estas experiências dizem respeito às abordagens em termos 
de “meios inovadores” e de “pólos de competitividade”.Em momento algum, o 
termo “parceria” aparece nas entrevistas, quer dizer, e empresário não se percebe 
como sendo interlocutor possível do Estado ou então como podendo ter uma 
estratégia de atuação conjunta com ele. O caminho é mais bem de mão única, o 
que se reflete na concepção de muitos empresários da formação. Para a maioria, 
cabe ao Estado formar trabalhadores com um nível de qualificação adaptado às 
exigências a curto prazo dos empresários.

2.15. A formação: a prevalência do imediatismo

Embora a questão da formação não seja sempre abordada por todos os empresá-
rios, o assunto é tido como primordial em qualquer processo de inovação, o que 
relata este comentário: “a questão do conhecimento é marca registrada de nossa 
empresa […] Ou o profissional contratado está estudando ou quando ele entra 
aqui ele vai estudar. Se ele não tiver essa disposição ele não preenche o perfil que 
a gente exige” (B0).

Dependendo do setor de atividade, o empresário “se contenta” com uma 
formação técnica, ao exemplo deste que declarou: “tem o pessoal que sai do Senai, 
aí não é faculdade, mas é um pessoal que sai com um nível bacana […] eles 
têm uma coisa mais padronizada” (A7). Este mesmo empresário não reluta em 
incentivar os seus funcionários a prosseguirem os estudos: “Pegamos muita gente 
do Senai e depois treinamos, o pessoal acaba indo fazer uma faculdade porque 
incentivamos a fazer, e outros cursos também” (A7).

Outros preferem profissionais mais qualificados, como este: 

“Agora estou passando por um momento que eu estou procurando 
alguns doutores. Está difícil de encontrar porque tem uma forma-
ção puramente acadêmica e daí ele não ter experiência organiza-
cional, não é tão fácil achar” (B1) que acrescenta:

“Eu tenho mestres. Tenho um pessoal que vai fazer doutorado. A 
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gente tem incentivado esse desenvolvimento: é uma preocupação 
nossa, a gente tem procurado incentivar isso bastante” (B1).

Alguns empresários mais esclarecidos afirmam que a formação é imprescin-
dível e necessitam de mestres e doutores, embora a inovação não esteja direta-
mente vinculada com o diploma: 

“Eu já estou procurando doutores, mas não obrigatoriamente, 
porque eu sempre falo, pra fazer inovação você não precisa ser nem 
mestre nem doutor. Mas a medida que as suas necessidades vão 
aumentando de departamento, você vai qualificando seu departa-
mento, você não sai, você é obrigado a entrar em mestre e doutor” 
(A9).

 “É interessante, não só porque eu estou fazendo doutorado, é 
uma área que eu jamais me interessaria, mas é interessante porque 
é comum você perceber no meio empresarial um certo desdém 
pela pós-graduação num nível de doutorado. Não parece ser tão 
relevante, pelo menos para algumas empresas parece ser muito re-
levante. Uma das hipóteses para a gente fazer esse trabalho é que 
algumas empresas são o que são por que têm um comportamento 
diferente, uma visão empresarial diferente. Muito focada nisso, 
precisa de doutor sim” (B1).

A escolha de uma política mais direcionada para a formação de seu pessoal 
está longe de ser unánime, como deixam filtrar estas declarações: 

“nós apoiamos e incentivamos mestrados e doutorados de pessoas 
que trabalham conosco. Nós temos várias pessoas hoje que estão 
fazendo mestrado na Unicamp, USP, São Carlos e que a […] libera 
e paga as despesas para que a pessoa possa fazer isso” (C7), 

enquanto que este outro informante, por exemplo, diz preferir “um pessoal 
com bagagem, vivência, boa experiência na parte técnica” (F2), que tenha “atu-
ado em várias áreas, línguas” (F2), relegando à terceira prioridade “essa questão 
de uma formação a nível de pós-graduação, mestrado e tal” (F2). Resumindo, 
para ele, “não é tão necessário assim ter uma formação superior, é melhor um 
bom técnico” (F2), reconhecendo, no entanto, que “estes profissionais passam 
a ser mais importantes a partir do momento que a empresa encara que pesquisa 
e desenvolvimento, inovação, passa a ser vital pro futuro da empresa” (F2), o 
que contudo deixa prever uma mudança de perspectiva. Da mesma forma, esta 
empresa parece incentivar a curiosidade e a autonomia dos seus funcionários e dá 
a sua visão ampla da inovação: 

“Nós buscamos empreendedoras, pessoas que tenham uma boa li-
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gação com a cultura e a educação, a empresa, inclusive, incentiva 
muito isso, que a pessoa queira se aprimorar sempre. E nós busca-
mos pessoas que tenham um perfil de trabalho independente, que 
elas mesmas busquem o seu espaço na empresa e não precisem ter 
uma coordenação constante. Isso é um perfil pessoal. Um perfil de 
profissional para área de inovação, seriam pessoas que tenham for-
mação de mecânica e um conhecimento apurado de mercado -isso 
é uma coisa que é importante para a gente- e pessoal que esteja 
sempre buscando também o autoconhecimento” (G0).

A percepção aguçada da necessidade de um temperamento crítico, dado 
pela formação e pelo diploma, está presente no discurso deste empresário: “Um 
mestrado muito bom, porque te faz pesquisar e transformar o que pesquisou em 
uma análise crítica. Então você fazendo uma tese, aprendeu a fazer análise crítica. 
Isso é o que nós precisamos aqui, pessoas com análise crítica, essa é a parte difícil” 
(B2). Embora o vínculo com a inovação não esteja explicitamente enunciado, ele 
filtra nesta declaração, o que faz com que estes empresários possam ser conside-
rados como inovadores.

Mesmo que ele não tenha definido com clareza o que ele entende por “bio-
diversidade”, fica patente no discurso deste empresário a importância de opiniões 
contrárias: “E hoje nós procuramos ter uma bio-diversidade com pensamentos 
que até entram em conflito muitas vezes. Porque esse conflito criativo é importan-
tíssimo para você fazer questionamentos” (B3). A biodiversidade referida parece 
provir das origens variadas dos recém-contratados, que não mais provêm todos da 
Universidade Federal de São Carlos.

Para outros empresários, a formação ideal é a de casa: “a gente prefere formar 
aqui” (B4), ou de maneira surpreendente, um empresário declarou que essa edu-
cação mais avançada o possível “seria a colegial” (G6). É claro que tudo depende 
do setor de atuação da empresa, as empresas de tecnologia mais avançada ou de 
ponta privilegiam a formação universitária de seus empregados, o que corrobora 
a resposta deste empresário a quem lhe perguntavam o perfil ideal do empregado: 

“Tem que ter qualidade profissional, boa formação. Tem alguns 
casos que é […] ser pós-graduado, em outros casos o terceiro nível 
basta, em outros casos, o nível intermediário, o 2º Grau profissio-
nalizante basta. Quer dizer, depende de onde ele vai entrar. Mas é 
óbvio que a seleção é sempre pelo melhor” (H3).

Contudo, a formação pode tender a ser fechada, como é o caso deste empre-
sário que desenvolve um discurso algo confuso: “Aqui a gente não tem nenhum 
tipo de perfil muito fechado, não existe isso. Damos preferência sim a engenhei-
ros e de preferência engenheiros químicos” (B4). Ou seja, pelo tipo de declaração 
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é provável que um engenheiro com outra formação, ou mais ainda um profissio-
nal sem curso de engenharia, não tenha a sua vez nesta empresa.

“Eu te diria que formação acadêmica sólida, isso para nós é muito 
importante, isso pesa na escolha, e a experiência em empresas com 
tecnologias semelhantes às nossas, no caso, eletrônica e mecânica 
principalmente” (G1).

“nós ficamos incentivando a ele se formar, porque nós queremos 
realmente que o nosso pessoal, um dos nossos requisitos da nossa 
inspeção de cargos, para o executivo de vendas, é que ele tenha 
uma formação de engenharia” (G3).

A importância da formação se traduz nas práticas de algumas empresas, 
que preferem se desfazer antecipadamente de seus funcionários. Assim, “quem 
não tem formação acadêmica recebe aposentadoria antecipada” (E3), afirma este 
empresário.

Portanto, de forma mais ou menos aguçada segundo os entrevistados, os que 
tocam na questão da formação constituem o alicerce de um empresariado que se 
pode considerar como sendo “novo”, na medida em que ele se posiciona de forma 
aberta e diferente dos seus antecessores. Porém, na sua maioria os empresários não 
defendem arduamente a necessidade da formação como elemento de diferencia-
ção perante a concorrência. No entanto, um estudo mais pormenorizado deixa 
transparecer diferenças de acordo com o setor de atuação. Nos setores de ponta 
ou de alta tecnologia a conciência da importância da formação está mais forte do 
que nos setores de bens de consumo não duráveis.

A formação funciona como indicador das relações que a empresa estabelece 
com as instituições públicas, já que no imaginário da quase totalidade dos em-
presários, a formação é entendida como sendo a proferida pelos estabelecimentos 
públicos. Com efeito, raramente a questão das instituições privadas de ensino 
é abordada, embora sua presença no cenário nacional não possa em momento 
algum ser ignorado. Ao mesmo tempo a questão da formação é sintomática da 
dificuldade para os empresários levarem em conta a sua capacidade e potenciali-
dade de diálogo com os poderes públicos, o que lhes permitiria montar estratégias 
de ação comum que abrangeria a governança dos territórios onde se inscrevem. 

Numa perspectiva ao mesmo tempo analítica e processual, esta questão re-
mete aos “arranjos institucionais”, na medida em que eles atuam como marcado-
res das relações dinâmicas que as empresas e os empresários mantêm com seu en-
torno e como elas se constrõem. Num segundo tempo, os arranjos institucionais 
fornecem o quadro a partir do qual será possível abordar a temática dos “meios 
inovadores” e dos “pólos de competitividade”, com o intuito de providenciar ele-



PAEDI: Pesquisa sobre Atitudes Empresariais para Desenvolvimento e Inovação500

mentos de reflexão sobre a realidade brasileira a partir de experiências desenvol-
vidas em outro contexto. Convem lembrar que em momento algum elas serão 
consideradas como modelos a serem reproduzidos; as configurações históricas e 
societais de cada realidade em apreço o impedem.

2.16. os arranjos institucionais

Da mesma forma que a economia e a sociologia partilham a noção de “arranjo 
organizacional”, elas se encontram na dos “arranjos institucionais”, entendidos 
como sendo a expressão de uma “governança multi-nível” que concorre à coe-
são do todo social. Nos arranjos institucionais, “a configuração dos atores sociais 
parece ter mais importância do que a intervenção do político” (Tallard et al., 
2000: 18), o que provoca uma “policentralidade das formas de regulação do social 
e do político” (ibid.).

A governança multi-nível, “multi-level governance”, fornece as chaves para 
captar o entrelaçamento no qual os atores sociais estão envolvidos, lhes fornece 
um quadro analítico para a pesquisa. Este conceito (Hooghe, 1986) foi forjado 
para entender a estruturação política da União Européia assim como de outros 
sistemas políticos com múltiplas orientações (Peters e Pierre, 20018). Para Le 
Galès (2005) a governança multi-nível é o produto da multiplicação dos espaços 
de regulação; ela se refere às interdependências entre os Estados contemporâneos, 
de acordo com a sua inserção no mundo globalizado. O processo decisório, neste 
contexto, não pode resumir-se a uma abordagem binária top-down ou bottom-
-up. De um lado, o Estado aparece como o líder e ele tenta incentivar os atores 
(dinâmica descendente); de outro, o peso dos atores locais é forte (dinâmica as-
cendente) e eles tentam ter um impacto a nível macro. Esta abordagem insiste na 
variedade e na complexidade das interdependências. A governança multi-nível 
permite combinar as diferentes escalas do local e do global, ela se torna um meio 
para salientar a força das experiências individuais e detectar nelas as inovações em 
todos os seus patamares, da mais miúda à mais evidente.

Se tal acepção está bastante difundida junto aos sociólogos e os cientistas 
políticos, os economistas parecem ter mais dificuldade para adotá-la. Uma cli-
vagem nítida os separa. De um lado, uns defendem uma concepção redutora 
da inovação institucional, limitada à capacidade dos agentes de identificarem as 
falhas de contratos incompletos e a modificá-los para tornar a coordenação mais 
eficiente frente aos riscos de seleção adversa e de risco moral, concepção criticada 
por Gilly e Wallet (2005: 700). Mais rica, segundo eles, é a concepção que trata a 
instituição, não como algo estático mas sim dinâmico que pode ter uma “capaci-

8. Análises indicam a emergência de formas alternativas de posicionamento do estado e das coletividades públicas, 
podendo ser o estado animador, incitador, regulador, mobilizador, etc. (Peters, Pierre, 2006 : 30).
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dade endôgena de inovação” (Gilly, Wallet, 2005: 702). Neste caso a instituição, 
longe de ser um obstáculo para a inovação, é um “espaço coordenatório9 aberto” à 
capacidade de inovação, inclusive institucional (Gilly, Wallet, 2005: 703). 

A noção de arranjo institucional tem o mérito de insistir no quadro dinâ-
mico e múltiplo no qual as instituições se inscrevem: elas não provêm do nada, a 
sua dimensão histórica remete a temporalidades diferentes e complementares nas 
quais se inscrevem as ações dos indivíduos. Tal concepção afasta qualquer dimen-
são determinista na apreensão da inovação.

A diferença entre as políticas verticais (top-down) –mais setoriais- e as hori-
zontais –mais abrangentes e incitativas, tais como as ilutraram os estudos sobre os 
distritos industrais italianos (Azaïs, 1992) remete à questão teórica da governança 
multi-nível e apontam para a importância dos arranjos institucionais, para se cap-
tar a especificidade dos fenômenos. Estas políticas horizontais dizem respeito às 
diferentes modalidades de coordenação e cooperação entre as organizações e ins-
tituições no seio de um território. Capecchi, a propósito de Bologna, na Emilia-
-Romagna (Capecchi, 1989), sugere que o éxito industrial (no setor de máquinas-
-equipamentos, e de máquinas de embalagem, principalmente) desta Província 
italiana tem suas raízes no diálogo entre, de um lado, os empresários locais e, do 
outro, a Prefeitura, a Universidade, os sindicatos e o Partido Comunista Italia-
no –sendo este substituído pela Igreja Católica no Veneto. Já no início do século 
XX, os empresários haviam montado uma escola com vistas a profissionalizar os 
trabalhadores agrícolas e a ajudar a que se tornem trabalhadores artesanais, num 
primeiro tempo, e industriais, depois. A atuação conjunta desses atores acabou 
produzindo normas de regulação da sociedade local, que hoje contribuíram a fa-
zer da região, uma das mais ricas da Itália, com capacidade de exportação invejada 
por muitas outras.

Este exemplo lembra que o comportamento das firmas é modelado por 
instituições que constituem entraves e incentivos à inovação, como as leis, as 
regulações de saúde, as normas culturais, as regras sociais e os standards técnicos 
(Edquist, 1997: 2), o que confirma a relevância do papel das instituições nos 
processos de inovação.

Diversas instituições participam das inovações ou delas são promotoras. Elas 
desempenham um papel central na dinâmica dos territórios, lugar de atuação 
das empresas e dos indivíduos. Isto se reflete nos vínculos estabelecidos entre os 
centros de pesquisa, as Universidades e o tecido empresarial local, o que vem a se 
configurar num meio propício à inovação, amparado pelos poderes públicos. A 
maneira como os empresários encaram estas ligações traduz em parte a sua atitu-

9. “coordinatoire” em francês. 
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de e o seu posicionamento perante às mudanças institucionais, conduzidas pelo 
governo e seus representantes.

Resultado de uma produção social (Gordon, 1989), as inovações remetem a 
temporalidades diferentes, a processos sociais múltiplos que ilustram a sua com-
plexidade. Desvendar parte desta complexidade é uma das tarefas do presente ar-
tigo. A temporalidade revela-se importante para um programa de fortalecimento 
institucional a partir do momento em que ela remete a duas categorias de tempo, 
o tempo curto –aquele majoritariamente das decisões dos indivíduos ou das em-
presas- e o tempo longo, aquele da sedimentação das instituições, da tomada de 
decisões envolvendo vários parceiros. 

O cruzamento destes dois tempos contribui ao entendimento das relações 
inter-institucionais, base de sustentação de uma política de inovação. O reconhe-
cimento desses tempos diferentes por ambas as partes –empresas, por um lado, e 
instituições, no sentido mais bem governamental e das instâncias ligadas à con-
dução de políticas públicas, por outro- constitui o alicerce para a construção de 
um diálogo frutífero capaz de inferir na capacidade inovativa dos atores em jogo.

Desta forma, as configurações institucionais merecem uma atenção parti-
cular, por elas refletirem a multiplicade das instituições envolvidas na inovação. 
Assim, a análise da atuação dos organismos oficiais, das associações profissionais e 
de classe destinados prioritariamente à promoção da inovação e a maneira como 
os empresários abordam esta questão, darão subsídios para detectar o comprome-
timento das autoridades públicas para com qualquer processo que implique em 
–ou produza- inovação técnica, por um lado, e societal, também.

Portanto, a análise dos mecanismos que participam da construção da go-
vernança multi-nível abre o caminho para se entender de maneira mais afinada 
o entrelaçamento, próprio às sociedades contemporâneas, dos diferentes níveis 
de elaboração das políticas de inovação. Enquanto produto da multiplicação dos 
espaços de regulação, a governança multi-nível remete às “formas horizontais de 
ação entre os atores, às interdependências, às regularidades e às regras da intera-
ção e do intercâmbio, à autonomia dos setores e das redes para com o Estado, às 
dimensão temporal, aos processos dos atores políticos e sociais, à coordenação e 
às vezes aos limites à decisão” (Le Galès, 2005: 34). Trata-se de encontrar em que 
condições iniciativas integradoras podem se desenvolver, o que resulta na procura 
de pactos integradores, experimentais e inovadores.

Nesta contribuição, me demarcarei da asserção que considera os arranjos 
institucionais como limitados por parte dos agentes econômicos à procura de 
uma redução dos custos de transação com o intuito de favorecer a transmissão das 
informações (North, 1991 citado por Gautié et al., 2005: 384), preferindo-lhe a 
ideia de que “todo mercado repousa sobre arranjos institucionais” (Gautié et al., 
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2005: 384). Os arranjos institucionais são prévios aos mecanismos de inovação 
e antecedem as regras de coordenação interindividual. Eles têm uma profundeza 
histórica que falta à teoria da dependência de caminho (path dependency), já que, 
na visão neo-institucionalista, as instituições são percebidas como arranjos coleti-
vos que permitem reduzir os custos de transação. “Modo de organização das tran-
sações” (Ménard, 2003), o arranjo institucional remete mais bem à compreensão 
da construção das normas e, portanto, integra a ótica que considera, também, os 
arranjos organizacionais.

Tal discussão remete ao que a literatura tem considerado como parte inte-
grante do Sistema Nacional de Inovação.

2.17. o sistema Nacional de Inovação –sNI

Freeman (1987) define o Sistema Nacional de Inovação como “a rede de institui-
ções nos setores público e privado cujas atividades e interações iniciam, importam, 
modificam e difundem novas tecnologias”. Por sua parte, Lundval acrescenta: 
“Todas as partes e aspectos da estrutura econômica e das instituições que afetam 
o aprendizado assim como a pesquisa e a exploração –o sistema de produção, o 
sistema de marketing e o sistema de finanças- se apresentam como sub-sistemas 
favorável ao aprendizado” (Lundval, 1992: 12, citado por Edquist, 1997: 8). E 
o autor prossegue: “a definição do sistema de inovação deve permanecer aberta e 
flexível na hora de saber quais os subsistemas a serem incluídos e quais processos 
a serem estudados” (Lundval, 1992: 12-13, citado por Edquist, 1997: 8). Ou seja, 
depende de cada configuração societal.

Amable (2003: 376) insiste na noção de “complementariedade institucio-
nal” para explicar a diversidade dos “sistemas de inovação” (SI), e das trajetórias 
tecnológicas que eles induzem. “A complementariedade [institucional] expressa 
o fato de que cada arranjo institucional numa área é reforçado na sua existência 
ou funcionamento por outros arranjos institucionais em outras áreas” (Amable, 
2003: 376). À complementariedade institucional se agrega a “hierarquia institu-
cional”; isto acontece quando a transformação de um arranjo institucional parti-
cular pode pilotar a transformação de outros arranjos institucionais ao questionar 
as complementariedades constitutivas de uma dada configuração institucional 
e ao impor desta forma transformações ao conjunto das instituições” (Amable, 
2003: 377). Portanto, a questão é de natureza política, pois a instituição ou o 
conjunto de instituições mais influentes em acordo com algumas empresas, num 
determinado momento, se torna central na promoção da inovação. A afiliação 
teórica das abordagens em termos de SI repousa sobre três alicerces:

•	 a tomada de decisões econômicas se fundamenta em instituições, o que 
tem por consequência que cada estrutura institucional desemboca em 
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diferenças nos comportamentos econômicos e nas performances que 
deles decorrem;

•	 a vantagem competitiva das nações resulta da variedade e da especia-
lização, ela possui propriedades que levam à dependência de caminho 
(path dependency). As especializações tecnológicas e industriais, fontes 
de um crescimento rápido, geram fenômenos auto-reforçadores que de-
sembocam em efeito sistema;

•	 o conhecimento tecnológico resulta do aprendizado interativo, o que 
dá lugar a “bases de conhecimento” diferentes segundo os agentes, que 
condicionam as possibilidades de inovação (Amable, 2003: 369).

Como bem o apontam Larédo e Mustar, “a tese central da noção de Sis-
tema Nacional de Inovação é a de que cada país pode ser caracterizado por um 
corpo particular de especializações setoriais, de regras e rotinas, de organizações 
institucionais, e também de cumprimentos” (Larédo, Mustar, 2001: 2), às quais 
é preciso acrescentar o processo de aprendizado e os fatores institucionais, sociais 
e políticos, que vêm a perfazer a economia da inovação. Ao insistirem na noção 
de sistema, os autores enfatizam o papel dos “agentes, das políticas e instituições 
sobre os quais repousa o processo de avanço tecnológico numa economia” (Boze-
man, 2001). Bozeman (2001) considera que o conceito de Sistema Nacional de 
Inovação inclui “todas as instituições econômicas, políticas e sociais que afetam o 
aprendizado, a pesquisa e as atividades de exploração”. 

Por sua vez, Nelson (1993) distingue três componentes principais, que se 
resumem:

•	 na prioridade dada ao “conjunto de políticas fiscal, monetária e co-
mercial”, que facilita ou não as exportações. Tal asserção está presente 
de forma recorrente em quase todas as entrevistas feitas juntos aos em-
presários brasileiros da pesquisa, que insistem na necessidade de uma 
política fiscal, monetária e cambial que funcione como incentivo;

•	 na importância do sistema educacional e, mais particularmente, da 
“responsabilidade dos sistemas universitários para as necessidades de 
formação da indústria”. O discurso de alguns dos empresários brasi-
leiros ao enunciarem a sua visão da instituição Universidade corrobo-
ra esta asserção instrumentalizada da instituição Universidade ou dos 
Centros de pesquisa e,

•	 no papel das “políticas governamentais segmentadas”, dando-se ênfase 
na “infraestrutura” para a competitividade das firmas. Tal ítem remete 
às políticas públicas e questiona a dimensão relevante para a análise.
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Todos os trabalhos sobre o desenvolvimento dos Sistemas Nacionais de 
Inovação enfatizam o lugar do sistema educacional, e mais especificamente as 
relações das universidades com o mundo econômico. São vários arranjos institu-
cionais envolvidos neste processo (Larédo, 2001: 7), o que conforta a ideia de que 
a inovação é, também, um processo social.

Colocar as instituições no primeiro plano dos determinantes dos compor-
tamentos econômicos permite ampliar a visão do funcionamento da economia e, 
portanto, da dinâmica de inovação. Neste sentido, a abordagem defendida neste 
texto é a concepção mais abrangente (Lundvall, 1992, citado por Amable, 2003: 
371) dos SI, aquela que se estende a todas as estruturas econômicas e institucio-
nais que afetam o sistema de produção e que, portanto, não se limita às áreas 
da ciência, da pesquisa e da tecnológica, ou até em alguns casos da educação. O 
vínculo entre as esferas individual e coletiva é sublinhado por Théret, quando 
ele lembra que, para Commons, as instituições são regras da “ação coletiva que 
controlam, restringem ou liberam a ação individual” (Commons, 1990 [1934]: 
73 citado por Théret, 2000: 58).

Uma vez destacada a importância das instituições, convem debruçar-se so-
bre as que aparecem como facilitadoras de inovação, dando ênfase àquelas men-
cionadas pelos empresários brasileiros nas entrevistas da presente pesquisa. No 
entanto, se as instituições são promotoras da inovação entendida num sentido 
amplo (inovação econômica, social, institucional, etc.), todo processo de inova-
ção –num movimento de feed-back- tem um impacto sobre as instituições, o que 
Tallard et al. consignam na afirmação: “o que importa na questão da inovação, 
são os espaços de validade das regras, normas e valores instituídos, os atores que 
os incorporam no seu sistema de disposições e lhes dão sentido, os tipos de or-
ganização que fundam; sendo que para estes atores nestes espaços e organizações 
o ‘espírito’ das instituições é dado pelas formas históricas e culturais específicas” 
(Tallard et al., 2000: 21).

3. As INstItuIÇões ProMotorAs DA INovAÇÃo 

3.1. Poderes públicos vs universidade: uma confusão dos papéis

Os empresários percebem de forma diferenciada o papel das empresas na sua rela-
ção com o Estado e as Universidades ou Centros de Pesquisa. Para uns, os papéis 
estão intimamente ligados, porém para outros, eles têm que ser separados, o que 
impede afirmar “o empresariado brasileiro quer isto ou aquilo”. Alguns trechos 
de entrevistas dão o tom do relacionamento mantido com os poderes públicos e 
a com a instituição Universidade. Uns empresários acham que “as universidades 
precisariam estar mais presentes dentro das indústrias de forma mais efetiva” (J6). 
Outros, ao se referirem à Lei de Inovação, separam claramente o que cabe às 
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empresas e à academia, como este que declara:

“Essa Lei de Inovação, eu acho que a academia tem seu papel e 
empresas têm seu papel. Essa Lei de Inovação está tentando fazer 
a academia pegar um papel diferente que não é por que a acade-
mia existe. A academia não pode focar o seu trabalho, a gente não 
pode na realidade generalizar isso, existem exceções, mas a acade-
mia focar o seu trabalho em patentes implica numa tecnologia e, a 
tecnologia está implícita na tecnologia comercial, que não cabe à 
universidade fazê-la” (B1).

A falta de tempo é tida como motivo principal para a dificuldade de uma 
aproximação maior com a Universidade: “Não, eu particularmente adoraria, nós, 
por exemplo, estamos no interior de São Paulo, […] a 60 km de Campinas, não 
é possível que a gente não consiga fazer alguma coisa com a UNICAMP. Eu 
acho que falta uma postura mais proativa nossa” (D6). Embora a formação seja 
considerada como importante, ela só é possível nesta mesma empresa quando a 
conjuntura o permite, ou seja, dito de outra forma, ela não é prioridade estraté-
gica da empresa: “em função dos últimos anos terem sido de crise, perdemos a 
capacidade de financiar cursos externos, para esses profissionais [de engenharia 
e da criação] a gente tem se virado mais internamente, agora, o desejo, o ideal é 
que a gente viabilizasse, não internamente, mas externamente um complemento 
de formação” (D6).

Este mesmo empresário defende uma visão do papel do governo em que ele 
deveria facilitar o acesso aos laboratórios das grandes universidades às empresas: 

“Você poderia estar utilizando os laboratórios das grandes univer-
sidades como centro para formação de profissionais e formação de 
grandes ideias, de novas tecnologias que é obvio precisam de um 
braço comercial para viabilizar a coisa; então acho que o governo 
poderia estimular, através de incentivo, fazendo aproximações, essa 
seria uma forma de aproximação” (D6).

A instrumentalização dos centros públicos de pesquisa pelo empresário –“é 
obvio precisam de um braço comercial” (D6)- está longe de qualquer preocupação 
de criação e de inovação. Com mais discernimento sobre o papel da Universidade, 
este empresário afirma: “A academia focar o seu trabalho em patentes implica 
numa tecnologia e, a tecnologia está implícita na tecnologia comercial, que não 
cabe à universidade fazê-la” (B1).

Há empresários que reconhecem o peso das Universidades, sem, no entanto, 
serem muito explícitos sobre o seu papel: “Universidades são outro pólo de desen-
volvimento desse tema fantástico, mal explorado” (B0).
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Uns parecem ignorar as ações do governo, dando a resposta seguinte, a res-
peito da sua atuação em favor da inovação: 

“Eu acho que deve haver, eu sei que existe esporadicamente empre-
sas que vão sempre às universidades procurar quais são os alunos 
que se destacam para ver se podem já trabalhar, estagiar lá e tudo, 
mas eu acho que é, esse é um caminho que tem que ser cada vez 
mais incrementado, mais buscado porque a empresa, não só por 
causa do problema do desemprego, como também para a empresa 
buscar uma pessoa já no início da carreira” (J9).

Às vezes, mais do que por ignorância, mas pelo fato de que “todo órgão do 
governo que financia empresa de pequeno porte tem uma série de exigências” 
(J9), que acabam pesando sobre a organização e que “é uma coisa que deveria ser 
um pouco mais simplificada” (J9).

Outros opinam sobre o que deveria fazer o Governo para ajudar: 

“Estimulando as universidades públicas a fecharem convênios com 
as indústrias, quer dizer, eu devia ter a liberdade de ir na Poli, e di-
zer […] eu quero fechar um convênio com vocês, onde nós vamos 
desenvolver juntos um sistema novo de automação, por exemplo, e 
que aí durante um certo tempo vai ser propriedade minha, depois 
passa para o domínio público, sei lá o que. Eu acho que a gente 
deveria ter a possibilidade” (B4).

Na mesma linha de raciocínio este empresário defende a ideia de que: 

“O que o governo poderia fazer de melhor é continuar mantendo, 
e trazendo, recursos e estímulos para as universidades. Porque, a 
maioria das universidades de agronomia […] tem pessoas fantásti-
cas dentro delas e, muitas vezes, não tem gasolina para colocar no 
carro e ir à fazenda da própria Universidade para acompanhar o 
desenvolvimento, para levar alguma coisa que ele tem, no campo 
das ideias, para trazer para o campo de pesquisas e difundir isso 
depois” (D8), pensamento não tão afastado deste outro:

“Hoje o que poderia estar atacando mais é na área da educação. 
Melhorando a estrutura de nível técnico, criando novas escolas de 
ensino superior, distribuição de mais renda pra esse pessoal que, de 
fato, pesquisa” (E2); ou

“Pois é... olha, já falei isso anteriormente, o relacionamento uni-
versidade – empresa, eu acho que isso deveria ter toda, toda, toda a 
atenção possível dos órgãos governamentais, como o que é que está 
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acontecendo que as empresas não se falam com as universidades, 
porque a empresa não tem condições de montar a sua própria uni-
versidade ou centro de pesquisa, quer dizer, a média, a pequena-
-média empresa” (E6).

Ainda a respeito do vínculo entre as universidades e as indústrias, este em-
presário mostra-se favorável à implementação de convênios, meio para ambas as 
partes se beneficiarem pela racionalização e pelo intercâmbio:

“Eu acho que o que ele [o governo] poderia fazer em primeiro 
lugar é facilitar os acordos entre universidades e indústrias. Se nós 
conseguíssemos como nós temos, por exemplo, com a Universida-
de Federal do Paraná, que foi feito via estudantes que conhecem 
coordenadores, então, você pula muitas etapas do processo. E isso 
não tem, por exemplo, vínculo empregatício, mas ele tem vínculo 
para desenvolvimento mesmo. A intenção da universidade é que a 
universidade cresça e a nossa é que nós possamos crescer com esse 
acordo. Se isso fosse regulamentado eu acho que era uma forma de 
se crescer” (G0).

Fica patente, por conseguinte, a importância de um arranjo institucional. 
Este outro se declara favorável a uma postura mais combativa da Universidade: 

“Primeiro as universidades […] terem um foco mais agressivo. De 
repente tem coisa lá dentro guardada que eu não tenho conhe-
cimento, eu poderia estar cobrando do meu pessoal: tem isso lá, 
porque não estamos utilizando? Então fica aquela coisa: a univer-
sidade vai procurar a iniciativa privada ou a iniciativa privada vai 
procurar a universidade? Como é que a gente toma conhecimento? 
Eu não sei, se existe um banco de dados onde você pode se infor-
mar eu lhe digo que estou sendo ignorante por não saber” (G8).

Soa como leit-motiv a ajuda que o Estado poderia dar à iniciativa privada, ao 
colocar a sua disposição os seus laboratórios, que, por sua vez, precisariam estar 
bem equipados.

“Eu acho que o Estado, se ele não se meter, já ajudou muito, mes-
mo nas inovações, já ajudou uma barbaridade. Se ele puder colocar 
a máquina escolar dele, as universidades federais, com menos jei-
tão acadêmico e mais cara de fábrica, querendo falar com a fábrica, 
poderia ajudar bastante, porque ele tem cacife para fazer a coisa 
andar. Às vezes você vai lá e o cara não tem um equipamento, não 
consegue comprar, sei lá eu, o Estado poderia estar com laborató-
rios mais bem equipados” (I2).
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O papel das Universidades para boa parte dos empresários se limita ao de 
um prestador de serviços ao qual podiam recorrer para desenvolver seus projetos. 
A questão do financiamento, ou seja, do uso do erário público para financiar a 
iniciativa privada nunca é questionada. Ela parece óbvia nas entrevistas disponí-
veis e objeto de nenhum questionamento por parte dos empresários, razão pela 
qual se está mencionando que se trata de um jogo de uma mão só, enquanto que o 
correto seria um jogo de mão dupla. 

“Eu acho que as Universidades façam o desenvolvimento, mais 
projetos do CNPq, para o aumento do quadro de professores ga-
baritados, profissionais na área de pesquisa e desenvolvimento, 
entusiasmado em ficar na universidade, para que a gente [os em-
presários] vá numa universidade como empresa e consiga contratar 
o serviço […] Acho que a universidade pode ajudar muito, mas 
primeiro eles têm que estar motivados a isso, capacitados a isso, 
as capacitações existem no meu entender, e não precisa ter recurso 
para isso, acabou se evitando o trabalho com a indústria” (J1).

Em compensação para alguns, a imagem da Universidade é amplamente 
negativa: “Sim, a Lei de Inovação tecnológica atual é de universidade pública, que 
não funciona, que são os piores” (J4).

A forma desses arranjos institucionais –iniciativa privada, iniciativa pública, 
com Universidades privadas ou não, não transparece de forma nitida, salvo 
quando elas são expressamente nomeadas, como no caso da UNICAMP ou da 
UFScar ou de outra instituição estadual ou até privada (a Poli), não está explí-
cita, embora se possa facilmente prejulgar que na maioria dos casos se trate de 
instituições públicas. Contudo, não deixam de haver tentativas de melhoria do 
relacionamento entre ambos os setores privado e público, o que ganha o nome de 
“jogo de mão dupla”.

3.2. A inovação, um jogo de mão dupla

A incerteza se constitui em conceito comum usado tanto pelos economistas quan-
to pelos sociólogos ao tratarem da inovação. Camagni, economista, faz referência 
à noção de “incerteza dinâmica” (Camagni, 2006: 75) para tratar da inovação. Al-
ter, sociólogo, considera a inovação como tendo “uma relação forte com a incer-
teza: as informações constitutivas da elaboração de um processo de inovação não 
são totalmente disponíveis inicialmente” (Alter, 2002: 7). Tampouco, ela pode ser 
programada totalmente. É um jogo de mão dupla, envolvendo múltiplos atores e 
enquanto processo ela pode conhecer alguma retração. 

A inovação está baseada não somente na criatividade individual –que seria 
específico à invenção- mas também na criatividade coletiva, a qual se inscreve 
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em estruturas de intercâmbio. Os temas do conflito, do desvio e da ação coletiva 
representam o terceiro conjunto de elementos, além da incerteza e da troca, sobre 
os quais repousa a inovação. “A transformação das regras sociais, quando concer-
ne os dispositivos organizacionais, as relações estabelecidas entre os serviços de 
pesquisa e a administração das firmas ou as relações entre as firmas inovadoras e 
o Estado, questiona a negociação, a regulação e a transgressão das regras” (Alter, 
2002: 8). “Transgressão das regras”, mudanças das normas são o geral de todo 
processo de inovação. 

Outrossim, a análise da inovação é pensada em termos de processos sistémi-
cos e não de mudanças mecânicas. Ela integra novos atores e requer uma reflexão 
sobre a sua emergência. A análise da distância crítica em relação às convenções 
estabelecidas representa um dos elementos centrais da compreensão dos proces-
sos de inovação: esta distância representa o meio de refletir, no sentido visual de 
reflexo, sobre as práticas e de renovar as normas (Alter, 2002: 8-9). No entanto, 
não se pode menosprezar a tendência à adaptação das normas antigas ao que está 
mudando, tampouco as possibilidades de resistências.

Enfim, continua o autor, se a inovação visa a melhorar as performances dos 
indivíduos, das organizações e das firmas, a natureza das performances obtidas é 
a miúdo ambígua e às vezes paradoxal. A avaliação das performances geradas pela 
inovação, e a constituição do quadro de avaliação destas mesmas performances 
são também questões essenciais, porém os conflitos de objetivos, a polisemia das 
ferramentas de medida ou a fraqueza das políticas caracterizam o conjunto. A 
inovação não pode ser considerada como uma meta em si (Alter, 2002: 9).

A inovação é analisada como um fator de aceleração da dinâmica das firmas, 
produzindo estas capacidades de adaptação e de anticipação, porém elas geram 
conflitos de temporalidade, entre programas, atores e instituições. Do ponto de 
vista da regulação social, ela representa um recurso considerável, o da criatividade, 
e um risco, não menos importante, o da destruição das formas da vida coletiva 
anteriormente estabelecidas (Alter, 2002: 9). Portanto, a incerteza reina.

A emergência de uma economia baseada na inovação não pode se resumir 
na emergência de um novo modo global de regulação, que se apoie em estruturas, 
políticas, culturas e representações antigas e duradouras e portadoras de coesão. 
Muito pelo contrário, ao se tratar de algo dinâmico, evolutivo, porém sujeito a 
possíveis recuos e retrocessos, os atores e os observadores devem ficar constante-
mente atentos para controlarem este processo.

“Analisar uma inovação conduz a contar uma estória, a que conduz –ou 
não conduz- de uma situação A a uma situação B” (Alter, 2002: 15). Daí, a 
importância da temporalidade quando se trata de inovação organizacional: ela 
se desenvolve num contexto hierárquico –o próprio da firma, segundo Coase 
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(1937)-, portanto, não pode se confundir com a inovação de produto (Alter, 
2002: 15). No caso de inovação institucional, são as interdependências entre os 
diversos atores que devem ser tomadas em conta, com suas temporalidades e seus 
momentos de emergência diferentes, o que corrobora esta afirmação de Alter: “a 
análise de um processo de inovação não procede por imitação, mas mais bem por 
acumulação de inovações intermediárias” (Alter, 2002: 18).

A inovação difere da invenção. A invenção representa algo novo, a criação de 
uma novidade técnica, organizacional ou institucional, a respeito dos bens, servi-
ços ou dispositivos institucionais, enquanto que a inovação representa o conjunto 
do processo social e econômico levando a invenção a ser finalmente utilizada, 
ou não (Alter, 2002: 16). Os fatores que intervêm na difusão de uma novidade 
variam; são jurídicos, simbólicos, estratégicos, econômicos e culturais, sendo seu 
resultado altamente aleatório (Alter, 2002: 17-18).

 “As decisões de ‘mudança’ tomadas pelas diretorias das empresas para trans-
formar o funcionamento das estruturas de trabalho devem ser entendidas como 
invenções e não como inovações. Para enraizar-se no tecido social de recepção, 
e para serem usadas de maneira efetiva, devem ser apropriadas pelos usuários, e 
não podem ser decretadas” (Alter, 2002: 19), uma confirmação de que se trata de 
um jogo de mão dupla. Smith o havia percebido quando afirmava “Grande parte 
das máquinas usadas nestas manufaturas, onde o trabalho é o mais subdividido, 
foi originalmente inventada por simples operários que, naturalmente, aplicavam 
todos os seus pensamentos na procura dos meios mais curtos e mais fáceis para 
eles fazerem a tarefa particular que constituia a sua única ocupação” (1991: 77 
[1776], citado por Alter, 2002: 19). Foi o que descobriram anos depois os de-
fensores da lean production e os defensores dos programas de Qualidade Total. “A 
inovação é o resultado de uma constelação de ações ordinárias” (Alter, 2002: 20), 
o que confortam os programas dos 5S10, adotados em várias empresas, quando 
se percebe que não passam da aplicação do bom senso, de forma até rasteira pelo 
tipo de perguntas a que está submetido quem tiver que aplicar os seus preceitos.

Alter aponta cinco dimensões, intrinsecamente vinculadas a todo processo 
criativo: “a transformação do conteúdo da decisão inicial; a emergência de ino-
vadores do cotidiano, que dão sentido e utilidade à invenção; a capacidade por 
sua parte de criticar a ordem estabelecida e de modificá-la; um investimento em 
criatividade; uma capacidade a tirar proveito destes comportamentos por parte 
das gerências, e portanto uma capacidade a questionar as decisões iniciais” (Alter, 
2002: 22).

10. cada s corresponde à inicial de uma palavra japonesa. seiri: limpar, no sentido de saber jogar for a; seiton: arrumar; 
seiso: fazer a limpeza; seiketsu: colocar em ordem e deixar limpo; shitsuke: implicar e formalizar. o procedimento faz 
referência a um management participativo com vistas a prevenir a ocorrência de acidentes e que, aos poucos, os 
trabalhadores (chamados “operadores”) passem a internalizar o controle.



PAEDI: Pesquisa sobre Atitudes Empresariais para Desenvolvimento e Inovação512

Para uma inovação vingar e que se produza uma inversão das normas, su-
põe-se que num determinado momento os portadores da inovação vençam os 
detentores da ordem estabelecida. Um grupo pequeno passa, então, a perturbar a 
maioria, provocando uma tensão entre o desejo de manter a ordem estabelecida 
para que a empresa, enquanto organização burocrática, persista a necessidade de 
transformá-la.

No âmbito das empresas, a inovação não pode ser analisada, somente como 
um arranjo organizacional. Ela corresponde também a um aprendizado de natu-
reza institucional, que abrange a cultura dos atores, e mais precisamente a “dis-
tância que tomam em relação a suas próprias obras e ações” (Alter, 2002: 35). 
A inovação requer o distanciamento dos atores em relação a seus investimentos 
cognitivos, afetivos e relacionais (Alter, 2002: 36). Outrossim, ela precisa de ins-
tituições –no sentido durkheimiano do conceito11- para que a sedimentação das 
relações sociais se realize. A interação das instituições, e não somente das empresas 
no seu relacionamento com o Estado, abre o caminho a diversas interpretações 
tornando a contextualização dos fenômenos imprescindível. 

A economia regional, experiências levadas em outros horizontes que nem o 
brasileiro, tem oferecido pistas para responder à pergunta do vínculo entre em-
presas, territórios e inovação.

4. eMPresAs/terrItórIos/INovAÇÃo

A concepção defendida do território é a de uma construção sócio-histórica (Azaïs, 
1999), diferente do espaço, tal como o entendem os economistas regionais neo-
-clássicos. Sem entrar no debate sobre o tema, convem lembrar que a uma con-
cepção centrada sobre a distância se opõe uma mais rica, que faz da proximidade 
–geográfica, organizacional e institucional- o cerne de sua preocupação e que, 
portanto, permite captar a diferenciação entre as empresas. A análise insiste no 
caráter processual dos fenômenos e, desta feita, se torna mais condizente com a 
apreensão da inovação, tal como ela vem sendo defendida até agora neste texto. 

Diversos economistas e geógrafos regionais têm se debruçado sobre o víncu-
lo entre empresas e territórios (Benko, Lipietz, 1992, 2000; Rallet, Torre, 1995; 
Pecqueur, 1996), algumas interpretações enfocando a questão mais específica da 
inovação tal como as abordagens teóricas em termos de “sistemas locais de inova-
ção” ou de “meios inovadores” e abordagens operacionais, como a dos “pólos de 
competitividade”.

A literatura em economia regional considera os “sistemas locais de inova-

11. “se pode chamar “instituição de conduta” todas as crenças e todos os modos instituídos pela coletividade; a so-
ciologia pode então ser definida: a ciência das instituições, de sua gênese e de seu funcionamento” (durkheim, 1895).
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ção”, como sendo a base do “desenvolvimento num mesmo lugar de competên-
cias específicas numa área particular” (Carrincazeaux, 2001: 54). Gilly havia de-
finido os “sistemas regionais de produção”, precursores dos “sistemas locais de 
inovação”, como “modo de articulação hierarquizado de unidades econômicas, 
cuja reunião, segundo diferentes critérios, permite definir estruturas produtivas 
graças ao cruzamento de variáveis industriais e espaciais” (Gilly, 1991: 337). A 
noção de sistema produtivo regional ajuda a apreender, num nível intermediário, 
um certo número de processos de transformações econômicas e sociais do sistema 
produtivo nacional que se sedimentam no espaço (Gilly, 1991: 337). Porém, duas 
abordagens recentes em economia regional ilustram a combinação dos arranjos 
organizacionais e institucionais, recuperando o viés da inovação. São elas a aná-
lise dos “meios inovadores” e a dos “pólos de competitividade”, ambas fazem do 
jogo entre as empresas e as instituições destinadas a ampará-las e dar sustentação 
a projetos inovadores, um jogo de mão dupla. Os primeiros remetem à análises 
teóricas do vínculo entre empresas, instituições e inovação, num meio particu-
lar, chamado pelos autores de “meio inovador”. Os segundos dizem respeito a 
experiências concretas de promoção de territórios inovadores, envolvendo atores 
públicos e privados e centros de pesquisa, com a característica peculiar de serem 
embriões de uma política industrial, ou seja, de corresponderem àquilo que foi 
denominado de política top-down. Ambas as experiências integram o “jogo de 
mão dupla”, já que elas contemplam um vai e vem entre empresas e instituições 
constitutivas do território.

4.1. A experiência européia dos “Meios Inovadores” 

A abordagem dos “meios inovadores” está baseada na ideia de que um dos fer-
mentos essenciais da criação de tecnologia no mundo contemporâneo reside nas 
capacidades endógenas de meios locais, estruturados não tão somente pela proxi-
midade geográfica mas, também, por relações reticulares densas entre os empresá-
rios, assim como entre os empresários e as instituições locais (Veltz, 1999: 608).

Sem predeterminar da importância do local ou do global, esta análise apon-
tava, desde 1986, para a variedade dos modos de articulação entre inovação e 
espaço, no tempo e na geografia, ao postular a existência de ciclos de alternância 
de fases de alta polarização e fases de especialização-divisão do trabalho (Aydalot, 
1986). Daí, a necessidade de situar o interesse para com os meios inovadores num 
quadro histórico e espacial mais amplo (Veltz, 1999: 608).

A mudança das hierarquias espaciais, provocada pela emergência de novas 
regiões indústriais, no final dos anos 1970, corresponde ao surgimento dos concei-
tos de “meios” e de “meios inovadores” (Maillat, 2006 : 65). Estas interpretações, 
ao se desmarcarem da abordagem neo-clássica, enfatizam o papel do território na 
dinâmica dos processos de inovação. Elas destacam a importância dos meios nos 
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quais as empresas, clientes e fornecedores, universidades, centros de pesquisa e de 
formação, etc. tecem vínculos de cooperação entre si. O território não é a peça 
única do sistema, porém é essencial pelo fato dele juntar atores econômicos e re-
cursos imateriais (conhecimento, criação e circulação de saberes), os quais, pelas 
suas interações, facilitam o desenvolvimento de competências, know-how, regras 
específicas. A dimensão meso é reafirmada quando os autores sublinham o fato 
de que os comportamentos inovadores dependem de variáveis definidas local ou 
regionalmente, porém não tão somente a nível nacional (Gilly, 1991; Camagni, 
Maillat, 2006). Tal posicionamento é criticável se se toma em conta a definição 
da instituição, enquanto instância não limitada somente às dimensões locais ou 
meso. 

Esta tradição, que ganhou peso nas análises sobre os distritos industriais na 
Itália, encontra seu embasamento teórico e histórico em Marshall (1890), o que 
já é de notório saber. Ela aponta para o papel das interações locais, fazendo do 
território uma “construção sócio-histórica”, ou seja, algo não dado a priori e de 
forma alguma um cadinho em que as empresas, os atores sociais, as instituições 
extrairiam os seus recursos.

O conceito de “meio”, anterior na literatura ao de “meio inovador”, faz refe-
rência a um conjunto espacial incluindo a dimensão territorial. Para Maillat, três 
abordagens predominam:

•	 a primeira, abordagem microanalítica do meio, se baseia nos conceitos 
de incerteza, informação e custos de transação. Ela se situa em linha 
direta do pensamento de Coase. O meio se apresenta como sendo uma 
estrutura de gestão eficiente, alternativa ao mercado e à hierarquia;

•	 a abordagem cognitiva, pela qual o meio é visto como um processo de 
percepção, de compreensão e de ações contínuas (Maillat, 2006: 69) e

•	 por sua vez, a abordagem organizacional aponta para uma lógica de 
interação, ela remete à cooperação. Nela, os atores estão em relação 
de interdependência, objetivando a valorização dos recursos existentes.

A peculiaridade do “meio inovador” (MI) em relação ao “meio” tout court 
reside no enfoque dado ao processo de inovação; não se trata simplesmente da 
organização da gestão eficiente dos recursos produtivos. O MI remete, também, 
à organização territorial onde brotam os processos de inovação, impulsionados 
pelas instituições locais. Seu ancoramento numa visão meso é mais importante 
do que a simples dimensão “meio”. Para Maillat, o MI é um “conjunto territo-
rializado no qual as interações entre agentes econômicos se desenvolvem pelo 
aprendizado que fazem de transações multilaterais geradoras de externalidades 
específicas à inovação e pela convergência dos aprendizados para formas cada vez 
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mais performantes de gestão em comum dos recursos” (Maillat, 2006: 71). As 
interdependências, portanto, são centrais. As “transações multilaterais” envolvem 
empresas e instituições; elas estão na origem das externalidades produtoras de fe-
nômenos inovadores, captadas pelo empresário inovador, o “empresário político” 
(Corsani et al., 1996).

Esta abordagem de economia regional, recente em relação às que mencio-
nam os sistemas produtivos locais, os distritos industriais ou os pólos tecnológi-
cos –no caso francês -, aprimorou-se com o tempo. Situada entre as abordagens 
que privilegiam uma entrada pelo espaço ou, então, pela industria (Rallet, Torre, 
1995), a proposta do GREMI tem esta peculariedade, no entendimento dos fe-
nômenos econômicos territorializados, de examinar os processos de inovação a 
partir de três ângulos: a empresa, as tecnologias ou os meios locais. A questão das 
instituições não está explicitamente colocada e é nisto que reside o seu limite, não 
que elas sejam ignoradas, mas elas não ocupam um lugar central, como o requer 
qualquer análise abrangente, como o exemplifica a opção metodológica escolhida.

Metodologicamente, a análise dos meios inovadores privilegia a via “meso”, 
pois os comportamentos inovadores não são definidos a nível nacional, depen-
dem de variáveis locais ou regionais. A insistência deste programa de pesquisa 
nestas dimensões e o descuido relativo do nacional e do internacional é passível de 
crítica, embora o âmbito internacional tenha constituído o campo de numerosas 
pesquisas, já que muitas delas foram realizadas fora da França, porém em outro 
quadro nacional. Tampouco, a dimensão globalização é tocada com a merecida 
atenção; no entanto, ela é central em qualquer pesquisa sobre inovação, como o 
mostram as entrevistas.

A inovação aparece como um processo de integração de fenômenos que de-
terminam e favorecem a dinâmica e a transformação do sistema tecno-produtivo 
territorial. Estes elementos são os arranjos organizacionais e os arranjos institu-
cionais, que integram dinâmicas internas e mudanças exógenas (Maillat, 2006 : 
71). A dimensão organizacional se manifesta através da constituição de “redes de 
inovação”.

As “redes de inovação” são uma “forma de organização das relações entre os 
atores de um processo de inovação que, pela sua duração e abertura (pluralidade 
das especializações, diversidade dos know-how), implementa um aprendizado in-
dividual e coletivo, cujo efeito sinergético contribui de maneira determinante à 
criatividade do conjunto” (Maillat, 2006 : 71). Portanto, trata-se de uma sinergia 
pluridimensional: organizacional; temporal; cognitiva, -já que o conjunto dos 
know-how coletivos supera a somatória dos know-how individuais dos atores-; 
normativa, ele gera seu próprio sistema de regras e territorial -a vantagem compa-
rativa de competitividade se territorializa nas trocas de proximidade, sem excluir, 
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no entanto, relações mais longínquas (Maillat, 2006 : 72). Ambas, as trocas de 
proximidade e as relações mais distantes, se complementam e encontram no ter-
ritório sua expressão, que a partir de então se torna meio inovador.

Desta forma, a abordagem dos meios inovadores é mais rica do que a dos 
distritos industriais, por não ter esquecido determinantes de ordem meso ou ma-
cro nem tampouco a dimensão distante. Com efeito, boa parte das análises sobre 
os distritos industriais, ao focalizarem o éxito local destes empreendimentos, es-
queceram que estes sistemas produtivos estavam inseridos num contexto nacio-
nal, determinante na questão das políticas industrial, monetária e cambial e de 
fixação dos salários (Azaïs, 1992, Lazzarato et al., 1993).

Ressalta-se o caráter multifuncional do processo de inovação, a partir da 
ação combinada de vários atores, uma articulação complexa e não linear de com-
petências específicas e de processos de aquisição dos conhecimentos ao longo de 
uma cadéia de produção.

Os MIs permitem compreender os mecanismos graças aos quais um ter-
ritório torna-se recurso específico cuja construção é um elemento essencial do 
processo global de desenvolvimento (Maillat, 2006 : 73). Conforta-se, assim, a 
teoria dinâmica do espaço econômico, salientando-se que a inovação remete à 
articulação de escalas diferentes que participam da inovação, como empresas, ins-
tituições, associações, instâncias locais, nacionais, globais e até individuais, no 
caso do território –no caso o meio inovador- receber um impulso graças à ação e 
à vontade políticas de um indivíduo.

Atentas ao que ocorre em determinados lugares12 em termos de inovação, as 
pesquisas repousam sobre territórios considerados como meios inovadores, cujo 
teor evoluiu no tempo (vide a seguir). 

De um ponto de vista acadêmico, as análises sobre os meios inovadores in-
tegram um grupo de pesquisa, o GREMI –Grupo Europeu de Pesquisa sobre os 
Meios Inovadores- que vem se debruçando há vinte anos sobre a inovação; foi ele 
quem lançou mão do conceito de “meio inovador”. Como o expressa Perrin (in 
Camagni et al., 2006: 73), a “abordagem em termos de meios inovadores permite 
compreender os mecanismos pelos quais um território se torna um recurso espe-
cífico cuja construção é um elemento essencial do processo global de desenvolvi-
mento”. Metodologicamente, afirma-se a dimensão meso.

Guardadas as devidas proporções no que tange às diferenças de escala e tam-
bém de desenvolvimento econômico entre a Europa e o Brasil, uma aproximação 

12. esta tem sido uma crítica frequente às análises em termos de meios inovadores, pelo fato dos pesquisadores darem 
a impressão de escolher previamente um campo de pesquisa, onde se verificou um comportamento inovador e depois 
de afirmar que sim encontraram aí  um processo de inovação. 



Os Empresários Brasileiros Frente à Inovação:

Um Jogo de Uma Mão só ou Um Jogo de Mão Dupla?
517

com a temática do GREMI pode vir a ser interessante como contraponto àquilo 
que vivenciam os empresários e as autoridades públicas brasileiros. Com efeito, 
o GREMI, nas próprias palavras do seu fundador, Philippe Aydalot, economista 
desaparecido em meados da década de 1980, tem-se fixado como objetivos os de 
“organizar e coordenar os trabalhos desenvolvidos pelas equipes de pesquisadores 
européias de forma a compreender melhor os processos, apreciar as práticas e as 
políticas e, finalmente, propor formas de ação, principalmente locais, adaptadas à 
meta de difusão da inovação tecnológica (Camagni, Maillat, 2006: 20-21).

Os pesquisadores associados a esta rede enfocam os processos de desenvol-
vimento territorial endógeno e local e insistem nas dimensões socioeconômica e 
sócio-histórica. Para eles, o território é uma construção sócio-histórica, apresen-
tando assim uma perspectiva diferente da dos economistas espaciais neo-clássicos 
para quem o espaço –é o espaço que está em jogo e não o território- é plano e sem 
rugosidades. Ora, é justamente nas rugosidades que o território ganha profundi-
dade e precisamente não aparece como receptáculo onde os atores econômicos 
–principalmente os empresários- viriam captar as externalidades. Nesta perspec-
tiva, o território é “o resultado de um processo de construção oriundo das estra-
tégias dos atores e dos fenômenos de aprendizado coletivos” (Camagni, Maillat, 
2006: XIII). As noções de aprendizado coletivo, de partilha em rede dos saberes 
e de conhecimentos locais são as chaves para se entender a inovação num “meio” 
específico. O vocablo “meio” não faz referência a uma “categoria particular de sis-
tema territorial de produção, mas sim a um conjunto cognitivo do qual depende 
o funcionamento deste sistema […] e constitui uma agregação das capacidades 
de ação e das faculdades cognitivas dos diferentes atores […] Nos sistemas territo-
riais, acionados por um meio, é o conjunto dos atores que participam do processo 
inovador, é o próprio meio que é inovador” (Camagni, Maillat, 2006: XII). Ele é 
suposto suscitar a emergência e a organização de redes de inovação, que “contri-
buem à manutenção e à dinamização da competitividade do sistema territorial de 
produção” (Camagni, Maillat, 2006: XIV).

O meio inovador, portanto, não surge aleatoriamente. Ele repousa sobre 
a presença de empresários desejosos de cooperarem entre si e com as institui-
ções locais, privadas e públicas dispostas à cooperação. Em momento algum da 
pesquisa Paedi tal sentimento emergiu do discurso empresarial. Raros dentre os 
entrevistados são os que se referem a alianças; quando o fazem é mais numa visão 
a curto prazo para a salvaguarda do seu próprio negócio do que numa visão que 
envolveria a “comunidade”, o território. O sentimento identitário ou de pertença 
e de partilha dos valores comuns do lugar não transparece nas entrevistas, razão 
pela qual se defende a ideia de que para a maioria dos empresários, a inovação 
é um jogo de mão única. A falta de perspectiva, a cultura do imediatismo –sem 
fazer generalizações exacerbadas e portanto errôneas- parecem dominar o mundo 
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empresarial brasileiro quando se trata de inovação.

 Esta corrente de pensamento tem contribuído a renovar a economia re-
gional nos últimos anos. Em que medida seus ensinamentos podem contribuir a 
uma renovação da problemática no Brasil?

Vários conceitos têm pautado a análise dos MIs. O primeiro deles, o de 
“reviramento (retournement) das hierarquias espaciais”, elaborado por Aydalot, 
ajudou a renovar a conceitualização da inovação e a destacar o papel do território 
na interpretação das dinâmicas espaciais, vistas até então sob o prisma das gran-
des empresas. Destaca-se a interdependência entre a organização produtiva e a 
organização territorial, sendo que ambas estão interligadas no mundo pós-crise de 
1974. A hipótese levantada pelos pesquisadores do GREMI é a de que o meio de-
sempenha um papel determinante como incubador da inovação. Este meio pode 
ser urbano ou não, o que diferencia esta abordagem da dos distritos industriais 
(Azaïs, 1992; Becattini, 1987), em que a atenção para com a dimensão especifica-
mente urbana era inexistente. Meios locais e redes de inovação estão imbricados 
e se influenciam mutuamente.

A dimensão comparativa é central nos trabalhos do GREMI. Os 
pesquisadores aplicam o mesmo questionário a diversos terrenos, numa média de 
uns quinze para cada pesquisa, o que permite o acompanhamento de vários países 
ao mesmo tempo e em diferentes períodos. O caráter dinâmico da abordagem 
torna-se premente, o que contribui a ancorar a abordagem na heterodoxia.

Seis “Programas” têm pautado o percurso do GREMI desde a sua criação, o 
que evidencia a maneira como está sendo tratada a questão da inovação e como 
ela evoluiu no tempo. Três grandes trajetórias sobresaem, uma de ruptura-afilia-
ção – para analisar a reestruturação dos tecidos industriais -, uma de trajetória de 
atração – que caracteriza o processo pelo qual certos meios conseguem inovar gra-
ças à contribuição de grandes empresas exteriores atraídas -, e, finalmente, uma 
de trajetória de inovação oriunda da ciência ou de polarização – que caracteriza as 
situações dos tecnopolos, na França (pp. 57-58), e mais recentemente a dos “pó-
los de competitividade”. A própria noção de trajetória é condizente com aquela 
de processo e portanto de inovação, como já foi sublinhado.

A primeira trajetória, de ruptura-afiliação, descreve a capacidade dos tecidos 
industriais e dos territórios que os abrigam a operarem uma guinada a partir de 
um conhecimento adquirido ou de know-how reutilizados; a segunda, trajetória 
de atração diz respeito à atração de empresas exteriores atraídas pelas externalida-
des positivas do território receptivo; a última, de polarização, se refere aos vínculos 
privilegiados que algumas empresas tecem com instituições de pesquisa, que se 
tornam centros de produção de conhecimentos. Esta é a mais inovadora não so-
mente por constituir-se em verdadeira ruptura com o passado, mas pela projeção 
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no futuro que ela acarreta. Para um meio, a inovação simboliza uma mudança, 
“o aceite coletivo de uma mudança”. Deste modo, deixa de ser um fenômeno 
individual, de um empresário; integra um arranjo institucional.

Os GREMI 1 & 2 destacaram as interações empresas/meio, enquanto que 
os 3 & 4 se debruçaram nas dinâmicas de longo prazo dos meios com o objetivo 
de explicar as suas leis de evolução. O estudo do novo paradigma organizacio-
nal, a “rede de inovação”, está no bojo dos questionamentos destes programas 
que se preocupam pela maneira como “o meio enquanto conjunto organizado e 
territorializado se transforma através das interações entre as diferentes redes que 
participam do processo de inovação” (Camagni, Maillat, 2006: 10). Nas suas ver-
sões 5 & 6, o GREMI abandona a ótica de economia industrial e territorial para 
debruçar-se na questão da relação entre os meios e a cidade, i.e. questões ligadas 
ao terciário, até então não tocadas pelo GREMI (GREMI 5), e à gestão inovadora 
dos recursos naturais ou culturais, ou seja, “patrimoniais” (GREMI 6). A partir 
daí, a inovação estudada não é tão somente tecnológica, mas também societal, 
organizacional e conceitual. Trata-se de inovação porque o território a usa para 
desenvolver-se e desta forma a integra à governança, com o intuito de chegar a um 
desenvolvimento perene. Porém, a abordagem pela governança feita pelo GREMI 
está totalmente despojada de qualquer dimensão conflitiva, dimensão esta presen-
te em outras abordagens mais ricas da governança, citadas anteriormente (Hooge, 
1986; Le Galès, 2005; Peters, Pierre, 2001).

Ao tratar dos bens coletivos e dos recursos “patrimoniais”, o GREMI 6 tem 
ampliado o conceito de MI. Neste caso, a inovação reveste duas asserções, uma 
“conceitual”, no que ela tende a “valorizar de forma diferente um recurso que até 
então não o era, ou mal aproveitado, e a renovar a demanda no tempo”, e uma 
organizacional, pela qual trata-se de “encontrar um modo de governança que 
leve o conjunto dos atores concernidos pela valorização a participarem” (Camag-
ni, Maillat, 2006: 16). Desta forma, qualquer território pode desenvolver-se ao 
valorizar os recursos latentes ou deixados de lado, o que representa um trunfo 
para territórios com dificuldades ou territórios antigamente industriais à procura 
de uma retomada do seu desenvolvimento. Tal interpretação não está alheia à 
distinção, doravante clássica em economia regional, entre recursos genéricos e 
específicos (Colletis et al., 1997).

Ao afirmar que “os territórios devem empenhar-se num processo de criação, 
de manutenção e de renovação de recursos imateriais específicos não reprodutí-
veis alhures” (Camagni, Maillat, 2006: 18), os pesquisadores do GREMI têm 
defendido a multiplicidade dos processos e combinações que concorrem à inova-
ção. Eles apontam para dois procedimentos indispensáveis para assegurar um de-
senvolvimento ao território: um processual, de aprendizado e um organizacional, 
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de parceria, enfatizando o fato de que a criação de recursos prevalece doravante 
sobre a alocação dos fatores de produção e a racionalidade processual sobre a 
racionalidade instituída.

A teoria econômica da ação coletiva (capacidade de coordenação ex ante dos 
atores econômicos), a teorização dos sociólogos, os desenvolvimentos da econô-
mica institucional e das convenções se inscrevem na mesma trajetória de reflexão 
do que a do GREMI. O conceito de aprendizado coletivo põe em relevo o caráter 
não isolado da inovação e se torna num dos ensinamentos maiores do GREMI. 
No entanto, a variedade das abordagens teóricas complica a apreensão de uma 
linha diretriz orientando os trabalhos deste grupo de pesquisa.

Através do conceito de “contextualidade territorial”, o GREMI permitiu 
que se analisasse “como nos níveis cognitivo e organizacional, o meio introduz 
componentes de ordem afetiva e identitária que contribuem a fomentar compor-
tamentos de parceria e de aprendizado que se tornam determinantes numa pers-
pectiva processual de criatividade do sistema” (Camagni, Maillat, 2006: 18). De 
fato, esta interpretação desemboca na questão da identidade territorial, central 
quando se pensa nos determinantes de uma inovação sucedida.

 A questão teórica levantada por Aydalot, ou seja, a da “revirada” (retour-
nement), segundo a qual regiões ricas se tornariam pobres enquanto que algumas 
pobres conheceriam um dinamismo novo sublinha a aptidão diferenciada dos 
meios a provocarem e a difundirem a inovação. O desenvolvimento endôgeno, 
portanto, não depende unicamente da atuação dos empresários, ele é de natureza 
societal na medida em que surge nos meios onde as instituições a favorecem. Neste 
sentido, os espaços são “atores de seu desenvolvimento através dos know-how lo-
cais, das qualificações, das capacidades de auto-organização, dos comportamentos 
coletivos” (Camagni, Maillat, 2006:  55), de tal forma que eles aparecem como 
sistemas que permitem o desabrochar das capacidades necessárias ao desenvolvi-
mento. Em si, as instituições oficiais não são suficientes para que uma dinâmica 
de inovação se consolide, o que importa é a junção de atores econômicos e de 
recursos imateriais (formação, pesquisa) que, através de suas interações, ajudem a 
desenvolver competências, know-how, regras específicas favoráveis à criatividade. 
Aí, o papel dos arranjos institucionais é prioritário, porque é através deles que um 
locus pode diferenciar-se dos demais. 

De acordo com a teoria dos MIs, os comportamentos inovadores dependem 
de variáveis definidas local ou regionalmente. No entanto, os níveis nacional e in-
ternacional não podem ser subestimados. O risco de que o destaque no desenvol-
vimento endôgeno leve as autoridades centrais a se desinteressarem dos problemas 
regionais, ou que as regiões se considerem como espaços fechados (síndrome da 
autarcia), é premente. Contudo, a menção ao “processo territorial de inovação”, 
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envolvendo o conjunto da comunidade local e provocando uma disseminação da 
experiencia (spin-off), com efeitos de rede (Maillat, 2006: 437), evidencia o fato 
de que o dinamismo dos meios depende das relações humanas entre os atores 
regionais. As redes são o lugar onde circulam as competências diversas em ma-
térias de técnicas, formação, administração, de marketing ou de financiamento. 
Quanto mais densas estas redes, mais dinâmica será a região.

As políticas nacionais, tais como o apontam os entrevistados da pesquisa 
IPEA, importam ao facilitarem a inovação. Para alguns, elas são entraves e de-
pendem em grande parte da vontade do governo –“nesse país o governo mata 
ou acelera o setor com um decreto qualquer” (D6). Outros empresários são mais 
categóricos. Assim, quando indagado sobre o que o Estado poderia fazer para 
estimular as exportações, já foi mencionada a declaração brutal deste empresário: 
“Desaparecer!” (D6). O que está por trás dessas declarações? Um grande empeci-
lho para uma verdadeira política industrial no País ou trata-se de um grande des-
conhecimento? Neste caso, a pergunta permanece quase inteira, ou seja, porque 
o discurso do governo “não passa” junto aos empresários? Porque desconhecem 
ou dizem desconhecer a Lei da Inovação? Pistas de respostas serão apresentadas 
após o exame da segunda modalidade de desenvolvimento combinando várias 
estruturas territoriais, os pólos de competitividade.

4.2. os Pólos de competitividade 

Dispositivo decidido na França no decorrer de 2005, os Pólos de competitivi-
dade (“Pôles de compétitivité”) correspondem a uma vontade de elaboração de 
uma política industrial para o País por parte do governo francês. Não se trata da 
primeira tentativa. Já nos anos 1970, o governo havia criado, através da DATAR 
–Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale-  uma série 
de technopôles –sendo os mais conhecidos os do Sudoeste de Paris, de Sophia 
Antipolis e de Rennes Atalante13. No final da década de 1990, o governo decidiu 
desenvolver e criar uma série de Sistemas Produtivos Locais (SPL –um tipo de 
APL –Arranjo Produtivo Local-) e de Distritos Industriais, ainda sob a égide da 
DATAR.

Em setembro de 2004, para adequar-se ao Processo de Lisboa e com a vontade 
de se criar uma Europa do conhecimento até 2010, o governo decidiu promover 
uma série de pólos de competitividade com vocações diferentes segundo a sua 
abrangência: de níveis mundial, nacional ou regional, de acordo com as entidades 

13. o technopôle (ou parque tecnológico) é uma realização de cidades que implementaram estratégias de desen-
volvimento econômico baseadas na valorização de seu potencial universitário e de pesquisa, com o intuito de dar um 
impulso, graças à pesquisa aplicada, a uma industrialização de tipo novo, encima da iniciativa de  empresas de alta 
tecnologia, criadas ou atraídas in loco.
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presentes (tamanho de empresas, instituições envolvidas, etc.). O CIACT14 
(ex-DATAR) - Comité interministériel d’aménagement et de compétitivité 
des territoires (Comité interministerial de planejamento e  competitividade 
dos territórios)- publicou em julho de 2005 o resultado do pleito, em que 71 
pólos de competitividade foram criados.

Um pólo de competitividade faz referência a um território, geralmente 
urbanizado, mas nem sempre, no qual se acumulam know-how ligados a uma 
área técnica, suscetíveis de trazerem uma vantagem comparativa a nível mundial, 
uma vez atingida uma massa crítica. A prosperidade assim conseguida tende a 
propagar-se às outras atividades locais, principalmente de serviços e de subcontra-
tação. Lembra os efeitos de encadeamento de François Perroux.

Os pólos de competitividade são um misto de technopôle, na medida em que 
procura-se as sinergias entre pesquisa, formação e produção, porém as inovações 
estão concentradas num curto período de tempo, num determinado território e 
concernem uma produção específica (por exemplo, i-Trans e Indústrias e Agro-
recursos15), realizada a partir de investimentos públicos e privados, materializados 
num laboratório já existente ou criado temporariamente para lograr a passagem 
de um projeto inovador a um processo industrial.

Hoje em dia, os 71 pólos de competitividade franceses reagrupam aproxima-
damente 9 000 pesquisadores trabalhando encima de 1 000 projetos. O governo 
tem investido € 1 bilhão desde o seu lançamento em 2005, prevendo investir no 
total € 1,5 bilhão até 2008. 50 % dos recursos estão concentrados em seis pólos 
principais, ditos “mundiais”, por oposição aos demais.

Isenções fiscais e descontos de encargos sociais estão sendo outorgadas aos 
programas associados aos pólos de competitividade num valor de € 300 milhões. 
Uma empresa afiliada a um projeto de pesquisa numa das zonas definidas estará 
isenta do pagamento do imposto de renda sobre o lucro realizado nos três primei-
ros anos. Créditos de intervenção, destinados a apoiarem os projetos de pesquisa e 
desenvolvimento, foram outorgados num valor de € 400 milhões, sendo que € 121 
milhões foram computados logo no orçamento de 2006. Estes créditos provêm de 
várias fontes: do Ministério para assuntos Industriais, da DIACT (Fundo nacio-
nal de planejamento e de desenvolvimento do território), das intervenções prefe-
renciais por parte de diferentes organismos (€ 800 milhões), da Agência Nacional 

14. o ciAct substituiu em outubro de 2005 o ciAdt -Comité interministériel pour l'aménagement et le 
développement du territoire (comité interministerial para o planejamento e o desenvolvimento do  território) 
15. http://www.i-trans.org/le-pole/fr-le-pole.html (o Pólo de competitividade i-Trans reune os principais 
atores da indústria, da pesquisa e da formação no campo do ferroviário e dos sistemas de transportes terrestres ino-
vadores, presentes nas regiões nord-Pas-de-calais e na Picardie) e http://www.iar-pole.com/index02.php  
(projeto bi-regional Industries et Agro-ressources –Picardie e champagne-Ardennes- destinado ao desenvolvi-
mento e à promoção dos biocarburantes).
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para a Pesquisa (ANR), criada em fevereiro de 2005, da Agência da Inovação 
Industrial, proposta pelo ex-Diretor da multinacional francesa Saint-Gobain, do 
Grupo OSEO (Agência Nacional de Valorização da Pesquisa –ANVAR- e Banco 
de Desenvolvimento das PME –BDPME-), da Caisse des Dépôts et Consignations16 
e, também, das coletividades locais e territoriais.

Os pólos de competitividade são supostos trazer dinamismo e uma maior e 
melhor cooperação entre os atores. Esta estratégia repousa nas preconizações do 
Conseil europeu de Lisboa de fazer da União européia “a economia do conhe-
cimento mais competitiva e dinâmica do mundo dáqui até 2010, capaz de um 
crescimento econômico sustentável, acompanhado por uma melhoria quantita-
tiva e qualitativa do emprego e de uma maior coesão social”. Para tal, segundo a 
Presidência do Conselho europeu de Lisboa, é preciso preparar a transição para 
uma sociedade e uma economia fundadas no conhecimento, graças a políticas 
atendendo as necessidades da sociedade da informação e da Pesquisa e Desenvol-
vimento, assim como graças à aceleração das reformas estruturais para reforçar 
a competitividade e a inovação. Passa, também, pela “modernização do modelo 
social europeu” através de investimento em recursos humanos, destinados a com-
baterem a exclusão social. Nesta perspectiva, se inscreve a consolidação do diálogo 
social territorial, visto pelo lado sindical como forma de driblar a individualização 
das qualificações (Jobert, 2005). 

A avaliação prevista –peça mestre do dispositivo… e de todos os dispo-
sitivos atuais que se reclamam do New Public Management permite priorizar a 
eficiência em detrimento do que faz a especificidade do serviço público, algo 
não obrigatoriamente mensurável. Esta tendência é perceptível na substituição 
do termo “política” por “management”, adotado em várias esferas governamentais 
(Vinokur, 2007).

Os pólos de competitividade estão centrados basicamente na indústria17. No 
entanto, a questão do grau de centralização da pilotagem permanece central. A 
que nível deve ser feita? Nacional, regional, europeu? A pergunta fica em aberto. 
Embora os projetos sejam bastante numerosos, os meios financeiros outorgados 
estão relativamente concentrados, o que não é condizente com a ideia de um 
desenvolvimento bottom-up. Por exemplo, em 2005, no âmbito da ANR, 80 % 
dos subsídios outorgados aos projetos de pólo de competitividade foram destina-
dos a 20 % dos pólos (em torno de dez, no total). Concebidos inicialmente para 
as pequenas empresas, os pólos têm dificuldade ainda para atraí-las, apesar do 
número médio crescente de PMEs por pólo (70 em média em 2007).

16. A Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) é uma instituição financeira pública francesa, criada em 1816. 
sob o controle do Parlamento e de outras grandes instituições francesas, ela exerce atividades de interesse geral para 
o estado e as coletividades territoriais, porém ela desenvolve, também, atividades concurrenciais.
17. termo tomado na sua aceição anglo-saxônica, i.e. indústria e serviços para a indústria.
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Este novo modelo produtivo necessita para funcionar da participação das 
instituições formais e informais do território, além do impulso inicial do Estado. 
Perrat sublinha a importância do nível territorial, tanto no que tange o desen-
volvimento de qualificações quanto em termos de governança organizacional e 
territorial (Perrat, 2008). 

O exemplo dos pólos de competitividade faz eco à voz dos empresários 
brasileiros que estão solicitando uma política industrial para o País. O discurso 
prevalente –embora pouco verificado na prática- visa a enfatizar a coordenação 
horizontal entre as empresas, levando-se em conta um quadro de transformações 
das modalidades da ação pública, envolvendo mudanças nos sistemas produtivos 
com a formação de redes de empresas e a generalização da subcontratação.

Os pólos de competitividade não se constituem em modelo a ser seguido 
pelos empresários brasileiros, eles apontam para a tomada de consciência por 
parte do governo francês –e vários outros europeus-, do empresariado, das insti-
tuições regionais e locais, públicas e privadas, de pesquisa ou não, da necessidade 
de pensar as interdependências, no quadro altamente competitivo que vem se 
delineando –e que é amplamente enfatizado pela mídia- desde a virada do século.

5. CoNCLusÃo: eMerGINDo uM eMPresÁrIo Novo No CeNÁrIo 
brAsILeIro?

Em artigo recente publicado no jornal Le Monde sobre a evolução do capitalismo 
mundial, Aglietta, eminente economista francês, alertava para o erro cometido 
pelos europeus de separar as políticas macro e micro: “torna-se urgente, afirma-
va, conectá-las para definir dinamismos industriais e sustentar as inovações por 
políticas de crescimento” (Le Monde, 2-3/09/2007: 12). Este não seria um rumo 
que o Brasil deveria seguir para implementar uma política de inovação que fizesse 
consenso? A questão merece ser colocada na hora do balanço sobre a atitude do 
empresariado brasileiro face à inovação.

Frente ao futuro três atitudes são possíveis: uma atitude reativa, ou seja, 
quando há urgências as pessoas reagem (no caso de calamidade pública, por 
exemplo, quando a abertura foi decretada pelo Presidente Collor e os bens par-
cialmente confiscados); uma atitude pré-ativa, ou seja, atuar para se preparar para 
as mudanças previstas, fazendo-o com razão (por exemplo, antecipar uma medida 
programada) ou sem razão (por exemplo, concerne miragens coletivas, medo de 
que ocorra algo) e, finalmente, uma atitude proativa, que diz respeito à ação com 
o intuito de provocar as mudanças desejadas, i.e. para antecipar as mudanças. 

Estas três modalidades remetem à classificação proposta neste texto, a saber 
a maneira como os empresários concebem o Estado: empecilho, omisso ou faci-
litador. A maioria dos entrevistados percebe o Estado como o vilão, cuja atuação 
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devia se resumir ao mínimo.

Outrossim, a incerteza paira sobre essas três modalidades. Qual dessas três 
atitudes tem majoritariamente prevalecido entre os empresários brasileiros en-
trevistados? Sem fazer uma tipologia dos empresários (vide artigo nesta coletâ-
nea), pode se inferir que a indisciplina não é a característica-mor do empresariado 
brasileiro. Com efeito, ele tem certa dificuldade para se insurgir contra a ordem 
estabelecida e ter uma atitude proativa frente aos acontecimentos que o assolam.

Isto deriva em parte do fato de que para ele não fica tão fácil projetar-se no 
futuro, devido para a maioria dos empresários a experiências passadas brutais para 
as quais eles não foram preparados, nem alertados a tempo, o que teve por efeito 
de abalar a sua confiança, principalmente no governo. A tendência à falta de ne-
gociação que tem pairado sobre as relações trabalhistas e empresariais nas últimas 
décadas no Brasil se repercute hoje em dia sobre a capacidade do empresário de 
inovar. Acostumado a uma visão da economia e até da sociedade a curto prazo, 
ele dificimente se projeta no futuro e, portanto, a inovação em termos organiza-
cionais e institucionais não integrou totalmente o seu dia a dia. Estas reflexões em 
nada significam que o empresário brasileiro seria reticente a qualquer inovação e 
só teria um comportamento conservador. Faltam os dispositivos incitativos para 
que a inovação seja um fenômeno difundido e “normal” entre os empresários. 
Pelo fato deles terem que lidar com a incerteza no dia a dia, sem saber de que será 
feito o amanhã, a sua atitude bastante tímida se explica perfeitamente.

Infirmando os dizeres de Schumpeter, “a inovação exige somas de dinhei-
ro consequentes e a garantia de perspectivas de lucros duradouros” (Lakomski-
-Laguerre, 2006: 91), no caso em apreço, a inovação não é somente uma questão 
de finanças, como parece sugeri-lo a grande maioria dos empresários brasileiros. 
Poucos fazem referência ao diálogo entre os atores presentes e à justa combinató-
ria de arranjos organizacionais e institucionais para que o processo de inovação se 
inicie. Lembrando. O conceito de arranjos organizacionais permite captar as in-
terdependências intra-firmas, abarcando todos os atores, dispositivos que formam 
a especificidade da firma. Os arranjos institucionais, de forma mais abrangente, 
remetem a uma dimensão meso e macro, na medida em que são contempladas 
as interrelações entre as firmas, as instituições na sua ampla variedade, dando-se 
ênfase, também, à produção de normas, ou seja aos processos que antecedem a 
institucionalização dos fenômenos e que são cruciais para se entender o processo 
de inovação.

Ao término deste estudo, quais são os ensinamentos dados pelos empresá-
rios através de suas respostas para captar a riqueza dos processos inovadores no 
cenário brasileiro?

Primeiro, ficou patente que existem vários sistemas de inovação e vários 
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tipos de inovação possíveis. Diante da dificuldade para abarcar a diversidade das 
combinações organizacionais e institucionais, as políticas devem levar em conta o 
conteúdo da inovação em todos os setores, sem deixar de lado nenhuma classe de 
empresas, nem tampouco nenhum ator. O entendimento das construções organi-
zacionais e institucionais a nível territorial constitui a porta de entrada para captar 
a diversidade das formas inovadoras ou precursoras de inovação.

Segundo, en relação ao comportamento dos empresários brasileiros frente à 
inovação, as entrevistas ressaltam o papel de regulação que o Estado devia encam-
par, segundo alguns empresários. Com efeito, ele é visto como promotor princi-
pal na aproximação dos mundos empresarial e universitário, o que corrobora esta 
afirmação escolhida entre outras, “estimular uma maior aproximação das univer-
sidades com a indústria […] utilizando os laboratórios das grandes universidades 
como centros para formação de profissionais e formação de grandes ideias de no-
vas tecnologias” (D6). Porém, segundo este mesmo empresário, o governo deveria 
“estimular através de incentivo”, “viabilizar linhas de financiamento”, “incentivar 
e viabilizar recursos para a modernização industrial” (D6), ou seja, até aí o dis-
curso não passa de uma visão que faz do Estado o distribuidor de financiamentos, 
fato recorrente em diversas entrevistas, independentemente do setor de atividade. 

Porém, alguns empresários, com uma visão estratégica mais ampla do que 
pode desembocar num processo de inovação, reclamam do governo uma politica 
industrial, lembrando que “o governo chinês fez um programa de desenvolvimen-
to industrial” (D6). Porém, poucos apontam para a via que o país deveria adotar, 
que permitiria a todos se sairem melhor num mundo altamente competitivo. A 
falta de engajamento, de interação entre os diversos atores constitui o denomina-
dor comum do empresário brasileiro, segundo o que transparece das entrevistas 
analisadas.

O câmbio é outro ponto a miúdo levantado pelos empresários, visto até 
como “uma coisa de matar a competitividade totalmente” (D6) ou, então, como 
algo que somente um milagre podia resolver “se viesse uma fada e colocasse o 
câmbio a três reais em seis meses” (D6). Quando comparada com a situação 
internacional o Brasil sai perdedor: “o problema é preço, preço para o mercado 
internacional”, “empecilho é a taxa de juros que V. paga para um investidor inter-
nacional e especulador” (D6). Mais ainda desfavorável é a situação do Brasil em 
relação à chinesa: “a moeda chinesa em relação ao câmbio é hiper desvalorizada e 
a nossa, em relação ao dólar, é valorizada” (D618).

Vários empresários se queixam da falta de prospectiva por parte do governo, 

18. o fato da empresa d6 ter sido lembrada tantas vezes não significa em nada que o mesmo tipo de problema não 
se colocava para várias outras. indica somente que os comentários são os mais significativos de um pensamento 
difundido na classe empresarial brasileira.
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através de suas agências, fato perceptível na declaração deste mesmo empresário, 
que lamenta o fato de que “o BNDES olha você pelo retrovisor” (D6). Com isto, 
o empresário indica um problema estrutural ao lamentar que o BNDES “quando 
você vai pleitear uma linha de financiamento para modernização, para inovação 
[ele olha para] o seu último balanço, isso é coisa do passado, último balanço é 
o que já aconteceu […] ele nem chega a se deter sobre o projeto específico que 
você está priorizando” (D6). A falta de visão prospectiva do órgão governamental 
–reclamo dirigido, também, a outros órgãos- é enxergada como sendo um dos 
maiores empecilhos para a condução e éxito de qualquer política de inovação.

No caso em apreço, cada um dos atores –nem se pode chegar a falar em 
interlocutores, tão poucas são as menções a um diálogo entre as partes em presen-
ça- está jogando um jogo de mão única, sem perceber os limites que isto acarreta. 
A não tomada em conta das temporalidades diferentes de cada um dos atores em 
cena, a não percepção ou melhor o fato de não confessar que o interesse geral 
seria a cooperação entre as diferentes partes em presença indicam que sem o reco-
nhecimento de que uma combinatória de arranjos organizacionais e de arranjos 
institucionais é necessária impede que se passe de um jogo de mão única a um 
jogo de mão dupla.

Abrindo o debate para além da pesquisa em apreço, hoje em dia a inovação 
remete a um paradoxo. Ocorrem inovações que na sua essência estão descontex-
tualizadas (principalmente quando diretamente ligadas à ciência), porém para te-
rem éxito social e economicamente precisam ser recontextualizadas. No entanto, 
o inovador não domina de antemão o processo e, portanto, não pode prevê-lo. A 
incerteza paira sobre o processo. Por este motivo, o engajamento, as interdepen-
dências entre vários parceiros, ancorados no território, são a peça chave do puzzle.

Se debruçar sobre o entrelaçamento de todas as instâncias –empresas et ins-
tituições que fazem o território- abre perspectivas alentadoras para se entender 
os processos sociais de inovação. Somente desta maneira será possível em todas 
as escalas dotar-se de políticas condizentes com os anseios dos diferentes parcei-
ros, que passarão, então, da qualidade de opositores engajados numa via de mão 
única para a de reais parceiros, com uma visão do futuro capaz de abarcar e tirar 
proveito das externalidades.

Embora não fizessem parte do mesmo registro metodológico nem operacio-
nal, as experiências, francesa dos pólos de competitividade e européia dos meios 
inovadores, alertam para a variedade das formas relativas à inovação nos terri-
tórios. Ambas se debruçam à sua maneira sobre o efeito em cadeia de medidas 
decididas a nível governamental com impacto territorial, no caso dos pólos de 
competitividade, ou, a partir da literatura sobre os meios inovadores, como as 
interdependências entre as empresas, as instituições e os atores sociais e os indiví-
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duos têm um impacto sobre estas formas de organização territorial. 

O fato destas organizações territoriais não terem o mesmo grau de abran-
gência indica que a inovação na sua implementação se inscreve num jogo de mão 
dupla, ou seja, ela requer a construção e consolidação de mecanismos de interde-
pendências envolvendo instituições, firmas e indivíduos que fazem o território. A 
inovação não se resume a uma caixa preta, é preciso esmiuçar o comportamento 
dos diferentes atores engajados para entender a sua variedade, tarefa que requer 
abrir a caixa-preta da inovação e sobre a qual esta pesquisa se debruçou de forma 
ampla, porém ainda não totalmente definitiva. Com estas linhas têm-se a preten-
são, não de abranger todas as facetas da questão, mas sim de levar água para o 
moinho da inovação, fazendo com que ela deixe de ser um jogo de mão única e 
passe a ser um jogo de mão dupla.

Porém, um fato marcante. No seu artigo 2, a Lei 10.973 [de Inovação], de 
2 de dezembro de 2004, inciso IV, define a inovação como sendo a “introdução 
de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em 
novos produtos, processos ou serviços”. Esta asserção corrobora em parte o teor 
deste paper. Outrossim, a Lei prevê no seu capítulo 2 a “construção de ambientes 
especializados e cooperativos de inovação”. É sintomático que três anos após a sua 
promulgação raros foram os empresários que mencionaram a existência desta Lei. 
Segundo ela, todos os níveis da administração brasileira –Federal, estadual, mu-
nicipal-, além das agências especiais de fomento, estão incentivados a “estimular 
e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos 
de cooperação envolvendo empresas nacionais, ICT e organizações de direito pri-
vado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento, 
que objetivem a geração de produtos e processos inovadores”. Isto significa que o 
legislador entendeu perfeitamente a necessidade para um processo de inovação ser 
levado a cabo de contar com as interdependências entre diversos atores: indivídu-
os, instituições, etc.. No caso brasileiro, o quadro jurídico existe, a sensibilização 
da classe empresarial repousa sobre o desempenho de suas entidades de classe, 
que têm que ter uma visão de futuro, pouco perceptível nas entrevistas. O des-
compasso entre a Lei e o comportamento empresarial é sinal da importância das 
temporalidades para se entender qualquer processo de inovação.
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