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Resumo: Esta dissertação tem como foco a identificação dos transbordamentos 
de investimentos em P&D na indústria de transformação do Estado de São Paulo, 
fazendo-se uso da Pesquisa da Atividade Econômica Paulista (PAEP) da 
Fundação Seade. Dessa forma, pretendemos caracterizar este transbordamento 
por meio de duas dimensões: a geográfica e a tecnológica. Em outras palavras, 
pretendemos verificar se a distância geográfica entre duas empresas é um fator 
de influência para o transbordamento de P&D entre elas, o mesmo sendo feito 
quanto à relação tecnológica entre elas. Além disso, pretendemos realizar uma 
análise combinada dessas duas dimensões, com vistas a identificarmos se a 
distância geográfica (tecnológica) é um fator de influência sobre os 
transbordamentos considerando-se isoladamente as firmas próximas (ou 
distantes) tecnologicamente (geograficamente). 
 

Palavras-Chaves: transbordamentos – pesquisa e desenvolvimento – inovação – 
indústria paulista. 

 

 

 

 



 
 

 

 

RESUMO 

 

Esta dissertação tem como foco a identificação dos transbordamentos de 

investimentos em P&D na indústria de transformação do Estado de São Paulo, 

fazendo-se uso da Pesquisa da Atividade Econômica Paulista (PAEP) da 

Fundação Seade. Dessa forma, pretendemos caracterizar este transbordamento 

por meio de duas dimensões: a geográfica e a tecnológica. Em outras palavras, 

pretendemos verificar se a distância geográfica entre duas empresas é um fator de 

influência para o transbordamento de P&D entre elas, o mesmo sendo feito quanto 

à relação tecnológica entre elas. Além disso, pretendemos realizar uma análise 

combinada dessas duas dimensões, com vistas a identificarmos se a distância 

geográfica (tecnológica) é um fator de influência sobre os transbordamentos 

considerando-se isoladamente as firmas próximas (ou distantes) tecnologicamente 

(geograficamente). 
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INTRODUÇÃO 

 

 

“Todos esses avanços, mais a invenção de máquinas para 

construir máquinas, ocorreram juntos no último quartel do século XVIII – 

um período de contagiosa novidade. Parte dessa corrente de inovação 

poderia ter sido fruto de uma feliz colheita. Mas não. A inovação alastrava-

se porque os princípios subjacentes numa determinada técnica podiam 

adotar múltiplas formas, encontrar múltiplos usos. Se era possível abrir 

furos de brocas em canhões, nada impedia que se perfurassem os 

cilindros de máquinas a vapor. Se era possível estampar tecidos por meio 

de cilindros ou rolos (em vez da muito mais lenta xilogravura), então 

também se poderia imprimir textos muito mais rapidamente do que nos 

prelos, e produzir revistas baratas e romances vulgares às dezenas e 

centenas de milhares. Da mesma forma, uma máquina de fiar algodão 

modificada podia fiar lã e linho. (...) E assim por diante, rumo a um 

admirável e não tão admirável mundo novo de rendas mais elevadas e 

mercadorias mais baratas, aparelhos e materiais desconhecidos, apetites 

insaciáveis. Novo, novo, novo. Dinheiro, dinheiro, dinheiro”. 

 

O trecho acima, extraído da obra “A Riqueza e a Pobreza das Nações”, de 

David Landes, evidencia um importante aspecto da chamada Revolução Industrial. 

Certas inovações acabaram por virar símbolos deste processo ocorrido na Grã-

Bretanha durante os séculos XVIII e XIX, como a criação da máquina a vapor por 
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James Watt, ou da fiadeira por James Hargreaves. Porém, para Landes, essas 

invenções, tomadas de forma isolada, tiveram um pequeno impacto na economia 

britânica quando comparadas às inovações conseqüentes delas. Assim, o autor 

claramente atribui como força motriz daquele processo não apenas aquelas 

inovações em si, no que pese sua importância, mas principalmente a difusão 

dessas para diferentes indústrias, em um contínuo processo de inovações e 

reproduções. Ora, é justamente esse fenômeno que será abordado neste trabalho: 

o transbordamento de conhecimento.  

Por ora, partamos inicialmente de três premissas: em primeiro lugar, que a 

inovação tecnológica, entendida como uma melhora nas instruções para se 

transformar insumos em produto, encontra-se no cerne do crescimento 

econômico. Como conseqüência, ela acaba exercendo a função de provedora do 

incentivo à contínua acumulação de capital e, combinado a este, de responsável 

pelo aumento do produto por horas trabalhadas. 

A segunda premissa é a de que o avanço tecnológico é resultado, em 

grande parte, de ações intencionais de indivíduos que agem por meio de 

incentivos de mercado. Em outras palavras, estamos caracterizando este avaço 

como um fenômeno endógeno. 

Finalmente, aquelas instruções ou, conforme passaremos a denominá-las, 

idéias, possuem certas características inerentes que as distingüem de outros bens 

econômicos. Uma vez que os custos de se criar um novo conjunto de instruções 

tenham sido incorridos, essas instruções podem ser usadas contínua e novamente 

sem qualquer custo adicional, o que torna o esforço de desenvolvimento de novas 
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e melhores instruções equivalente à incorrência de um custo fixo. Esta 

propriedade é uma característica definidora de tecnologia. 

 Assim, pela terceira premissa, podemos caracterizar a tecnologia como um 

insumo não-rival. A segunda premissa, por sua vez, implica que a inovação 

tecnológica é o resultado de ações de indivíduos cujo interesse nada mais é que a 

busca pelo lucro, de tal forma que esse avanço deve conferir benefícios ao menos 

parcialmente exclusivos. Dessa forma, a primeira premissa nos diz que o 

crescimento é conseqüência, fundamentalmente, da acumulação de insumos não-

rivais e ao menos parcialmente exclusivos.  

 Essa lógica traz ao menos duas implicações para a Teoria do Crescimento 

Econômico. Em primeiro lugar, este é conseqüência da acumulação de bens não-

rivais que pode, em termos per capita, ser feita sem limites, ao contrário do capital 

humano. Isto ocorre pois cada pessoa tem um número finito de anos que podem 

ser gastos para se adiquirir habilidades; ao morrer este indivíduo, essas 

habilidades se perdem, ao contrário de qualquer bem não-rival que essa pessoa 

tenha produzido - como uma lei científica, uma patente ou um software –, cuja 

utilidade permanece mesmo após sua morte. Em segundo lugar, ao 

caracterizarmos o conhecimento como um bem não-rival, torna-se possível 

inserirmos na questão os transbordamentos de conhecimento ou, reconhecendo a 

devida importância dos gastos em pesquisa e desenvolvimento para a geração do 

conhecimento relevante ao processo de produção, transbordamento de P&D.  

 A partir desse contexto, traçamos como foco deste trabalho a identificação 

dos transbordamentos de investimentos em P&D na indústria de transformação do 

Estado de São Paulo. Além disso, pretendemos caracterizar este transbordamento 
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por meio de duas dimensões: a geográfica e a tecnológica. Em outras palavras, 

pretendemos verificar se a distância geográfica entre duas empresas é um fator de 

influência para o transbordamento de P&D entre elas, o mesmo sendo feito quanto 

à relação tecnológica entre elas.  

 No Capítulo 1, então, introduziremos com um maior nível de detalhamento 

os conceitos fundamentais deste trabalho. A seguir, ao decorrer do Capítulo 2, 

exporemos a importância daqueles transbordamentos para o crescimento 

econômico de determinada economia. Finalmente, no Capítulo 3 apresentaremos 

nosso modelo empírico e a análise dos resultados obtidos por meio deste, após o 

qual iremos expor nossas conclusões.   
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CAPÍTULO I 

CONCEITOS BÁSICOS 

 

 

1.1 – A tecnologia e o processo produtivo 

 

 Pode-se segmentar uma determinada economia em dois grupos de agentes 

econômicos: os consumidores e as firmas. Estas são responsáveis pelo processo 

produtivo, no qual elas transformam insumos, ou fatores produtivos, em bens e 

serviços. Estes, por sua vez, serão transacionados no mercado, onde seus preços 

são determinados pela interação entre vendedores e compradores. A partir disso, 

a quantidade produzida de cada bem ou serviço por determinada firma e os 

preços praticados no mercado nos darão o valor total da produção de cada uma 

delas.   

 Quando descontamos desse valor as despesas com insumos produzidos 

por outras firmas, obtemos o chamado valor adicionado, que será então destinado 

ao pagamento dos trabalhadores e dos detentores de capital da empresa. O 

somatório desse valor adicionado de todas as firmas da economia nos dará o 

produto agregado desta. Pode-se então extrair uma relação direta entre o capital e 
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o trabalho empregados na produção e o produto resultante. A expressão formal 

dessa relação constitui a chamada função de produção. 

 Ainda, a maneira como esses dois fatores produtivos são combinados na 

produção é determinada pela tecnologia então existente. Esta, por sua vez, é 

constituída pelo conhecimento total existente em uma sociedade, capacitando os 

indivíduos desta a diferentes técnicas de produção de diferentes bens e serviços. 

Assim, ela determina as relações entre insumos e produtos e, como tal, também 

pode ser caracterizado como um fator produtivo. 

Logo, claramente, mantidos constantes os preços da economia, para um 

aumento do valor adicionado faz-se necessário o incremento de ao menos um dos 

fatores produtivos. Então, ao caracterizarmos o produto da economia em função 

da tecnologia (A), do capital (K) e do trabalho (L), podemos expressar a função de 

produção agregada como: 

 

( )LKAFY ,,=   

  

Dessa forma, ao pensarmos como insumos o capital fixo e o trabalho, a 

forma com que eles se combinam para realizar o produto é determinado pela 

tecnonologia. Em outras palavras, a tecnologia atua como uma influência positiva 

sobre a produtividade dos demais fatores. Como tal, costuma-se distinguir três 

formas de como se dá essa influência na produção: 
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 - Harrod-neutra: de acordo com essa especificação, a tecnologia 

incrementa a produtividade apenas do trabalho ou, também pode-se dizer, ela é 

poupadora deste fator produtivo. Se assumirmos uma função Cobb-Douglas, essa 

especificação pode ser expressa da seguinte forma: 

 

( ) αα −= 1ALKY   

 

   - Solow-neutra: nessa especificação, a tecnologia atua sobre a 

produtividade do capital ou, ainda, diz-se que ela é poupadora deste insumo: 

 

( ) αα −= 1LAKY   

 

- Hicks-neutra: já de acordo com essa especificação, a tecnologia exerce 

sua influência sobre ambos os insumos: 

 

αα −= 1LAKY   

 

 De qualquer forma, em qualquer dessas especificações, a tecnologia atua 

como o cerne do crescimento econômico. Com níveis de capital e trabalho 

constantes, a única forma de ver seu produto crescer é via progresso tecnológico. 

Como ainda veremos no próximo capítulo, esse progresso ainda é o único 

responsável pelo crescimento do produto e do capital per capita. 

Conseqüentemente, é a tecnologia que provê o incentivo à acumulação de capital, 



                                                                                                                                                                                  Conceitos Básicos 
 

 8 

que gerará a riqueza do país. Porém, a acumulação dessa tecnologia se dá via 

aumento do conhecimento da sociedade, e este é conseqüência tão somente da 

inovação tecnológica1.  

 

1.2 - A inovação 

 

Portanto, pode-se dizer que o propulsor da atividade econômica nada mais 

é que a inovação tecnológica. Esta, por sua vez, pode ser classificada como de 

produto ou de processo, conforme, respectivamente, tenha sido introduzida no 

mercado ou utilizada em um processo produtivo. A primeira delas, por sua vez, 

pode ser distinguida como2: 

- produto tecnologicamente novo: aquele cujas características tecnológicas 

ou fins propostos difiram significativamente daqueles previamente produzidos. 

Eles podem ser fruto de novas tecnologias ou de combinações inéditas de 

tecnologias já existentes; 

- produto tecnologicamente aprimorado: aquele significativamente 

aperfeiçoado seja em termos de performance, seja em termos de custos. Esse 

aprimoramento pode se dar por meio do uso de componentes ou materiais de 

melhor performance, ou de melhorias parciais em um produto complexo. 

Já as inovações de processo consistem na adoção de métodos de 

produção ou distribuição tecnologicamente novos ou significativamente 

aprimorados. Esses novos métodos podem vir de mudanças nos equipamentos ou 

                                                 
1 Este ponto foi pioneiramente enfatizado por Schumpeter (1982), responsável pelo surgimento de 
um amplo campo de pesquisas.    
2 As duas próximas seções são baseadas em OECD (1996), Oslo Manual. 
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na organização da produção – ou até mesmo de uma combinação de ambas -, 

conseqüentes da utilização de novos conhecimentos. Eles podem ainda ter como 

fim a produção ou a distribuição de produtos tecnologicamente novos ou 

aprimorados, o que não seria possível sob métodos então convencionais, ou ainda 

o incremento da produção ou distribuição de produtos existentes. 

Vários podem ser os propósitos das firmas ao inovarem, dentre os quais 

podemos apontar os seguintes: 

- substituir produtos em final de ciclo de vida; 

- aumentar a gama de produtos; 

- desenvolver produtos ambientalmente mais desenvolvidos; 

- manter participação no mercado; 

- aumentar participação no mercado; 

- abrir novos mercados: 

o no exterior; 

o em novos nichos no mercado interno; 

- aprimorar a flexibilidade produtiva; 

- diminuir custos na produção. 

Porém, qualquer que seja o objetivo da firma ao inovar, pode-se dizer que 

seu real objetivo seja sempre a busca por maiores lucros. Isso porque o 

desenvolvimento tecnológico deve garantir uma fonte de vantagem competitiva à 

firma inovadora. No caso da inovação de produto, a firma adquire uma posição 

monopolista por meio ou de uma patente ou de um intervalo de tempo necessário 

para que seus concorrentes lhe imitem. Essa posição lhe permite estabelecer uma 

margem de lucro superior à praticada na situação anterior. Já no caso da inovação 
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de processo a firma também é capaz de estabelecer essa margem superior em 

virtude de menores custos de produção. Assim, dependendo da elasticidade da 

demanda, ela será capaz de combinar menores preços e maiores margens, 

buscando maiores lucros e maior participação no mercado.    

 

1.3 - O esforço inovador 

  

 Porém, a inovação não surge espontaneamente dentro da firma, sendo, na 

verdade, conseqüência de esforços para esse fim. Ainda segundo o Manual Oslo, 

estes podem se dar via: 

 - despesas em pesquisa e desenvolvimento: esforço criativo realizado 

sistematicamente com a finalidade de aumentar o estoque de conhecimento ou de 

fazer uso desse estoque em novas aplicações. Compreende tanto os esforços 

internos de pesquisa quanto a aquisição de serviços de P&D externos à empresa; 

 - aquisição de tecnologia e know-how: tecnologia em forma de patentes, 

inovações não patenteadas, licenças, divulgação de know-how, marcas 

registradas, designs etc. 

 - aquisição de tecnologia incorporada: máquinas, equipamentos e softwares 

contendo aprimoramentos técnicos relacionados aos produtos ou processos 

produtivos da firma; 

 - despesas com engenharia industrial: mudanças na produção, nos 

procedimentos de controle de qualidade e em softwares requeridos para o novo ou 

aprimorado produto ou processo; 
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 - despesas com design industrial: planos e desenhos relacionados à 

definição de procedimentos, especificações técnicas e características operacionais 

necessárias à produção do novo ou aprimorado produto ou processo; 

 - despesas com aquisição de capital: plantas, máquinas e equipamentos – 

não contendo aprimoramentos tecnológicos – necessários à implementação do 

novo ou aprimorado produto ou processo;  

 - despesas com o início de produção: modificações de produtos e 

processos, treinamento de pessoal, pilotos e protótipos, adaptações a exigências 

regulatórias etc. 

 - despesas com Marketing: atividades relacionadas ao lançamento de um 

novo ou aprimorado produto – pesquisas e testes de mercado, propaganda etc. 

  

1.4 - Rivalidade e excludabilidade 

 

Pode-se ainda caracterizar um determinado bem de acordo com dois 

atributos: rivalidade e excludabilidade. Diz-se que determinado bem apresenta 

rivalidade em seu consumo caso o consumo desse bem por um indivíduo reduza a 

disponibilidade do mesmo para outros. Formalmente, podemos dizer que é assim 

o caso quando, para qualquer nível de produção, o custo marginal necessário para 

disponibilizar o bem a outro consumidor é positivo. Assim, a rivalidade é uma 

característica normalmente determinada pelas propriedades físicas do bem e pela 

tecnologia necessária para o seu uso.  

Por outro lado, diz-se que o consumo de determinado bem é exclusivo 

quando seu proprietário é capaz de impedir que outros adquiram alguma 
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vantagem de qualquer espécie sobre este bem sem seu consentimento. A garantia 

dessa excludabilidade normalmente depende de fatores como a tecnologia ou o 

sistema legal. Na realidade, a noção de um bem totalmente excludente ou não-

excludente, ou totalmente rival ou não-rival, é antes de tudo uma idealização. De 

fato, a maior parte dos bens se situa no meio termo, mas normalmente perto o 

suficiente de um dos extremos para que esses conceitos possam ser 

adequadamente utilizados. 

 O que mais nos interessa aqui são os bens não-rivais mas excludentes, 

pois é justamente nessa classificação que trataremos as idéias ao longo deste 

trabalho. Isso se deve a duas razões: primeiramente, o uso de determinada idéia 

por certo indivíduo não diminui sua disponibilidade para outros (não-rivalidade); 

porém, o proprietário dessa idéia (ou dos direitos de exploração sobre ela) é capaz 

de impedir que outros colham frutos a partir delas3. Ao longo deste capítulo 

examinaremos esses dois atributos das idéias, e como eles serão abordadas ao 

longo deste trabalho. 

 

1.5 – O problema da remuneração da atividade inovadora4 

 

 Conforme vimos na seção 1.3, para que uma determinada firma realize uma 

inovação, invariavelmente ela incorrerá em certas despesas anteriores às receitas 

provenientes daquela inovação. Ao longo da posterior produção, a firma incorrerá, 

então, em custos marginais normalmente baixos quando comparados aos custos 

                                                 
3 Essas características da idéia foram primeiramente apontadas por Arrow (1962).  
4 Para uma discussão mais detalhada acerca deste tópico, vide Romer (1990). 
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de desenvolvimento. Podemos, então, assumir que a firma enfrente tal estrutura 

de custos conforme explicita a Figura 1 (a simplificação inerente a essa suposição 

não compromete nossas conclusões posteriores): 

 

Figura 1 

 

 

 Observamos, então, a existência de custos médios decrescentes, 

caracterizando a presença de retornos crescentes de escala. Notemos que, por 

maior que seja a quantidade produzida, esse custo médio nunca chegará a se 

igualar ao custo marginal. 

 Agora, analisemos o caso em que esta firma esteja inserida em um 

ambiente competitivo. Nesse caso, o seu preço deverá ser igual a seu custo 

marginal, e seus lucros serão:  

 

Cqp −= .π   

  

Custo médio

Custo 
marginal

Unidades produzidas

$
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em que π  representa os lucros totais da firma, p o preço de cada bem vendido por 

ela, q a quantidade vendida, e C seus custos totais. Então, aplicando o que 

expusemos até então: 

 

qCMeqCMg .. −=π  

( )qCMeCMg .−=π  
 

 

onde CMg representa o custo marginal de cada unidade produzida e Cme o custo 

médio da produção (custo total dividido pela quantidade produzida). Ora, 

constatamos anteriormente que os custos médios, mesmo que decrescentes, 

jamais igualarão os custos marginais. Isso invariavelmente levará a firma a 

apresentar lucros negativos. Portanto, não é possível que tenhamos, ao mesmo 

tempo, ambiente perfeitamente competitivo e incentivos para que determinada 

firma realize inovações. Logo, é necessário, para que esses incentivos surjam, 

alguma espécie de concorrência imperfeita. 

 Vejamos o problema ainda sob outro ângulo: seja Z um insumo não-rival e 

X uma série de insumos rivais (maquinaria, trabalhadores qualificados, 

trabalhadores não-qualificados etc.) utilizados na produção de determinado bem. 

Seja Y(X, Z) o produto anual desses insumos, homogêneo de grau um com 

relação aos insumos rivais X. Dessa forma, teríamos, para todo 1>λ : 

 

( ) ( )XZYXZY ,, λλ =   
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Porém, se for possível a geração de um maior produto apenas utilizando 

uma maior quantidade de indumos não rivais, ou seja, mantendo os insumos rivais 

constantes, teríamos: 

 

( ) ( )XZYXZY λλλ ,, >   

 

Por transitividade:  

 

( ) ( )XZYXZY ,, λλλ >   

 

Portanto, a função Y(Z,X) não será linearmente homogênea, o que nos faz 

descartar o Teorema de Euller. Em outras palavras, sob preços competitivos, todo 

o produto se esgotaria na remuneração da produtividade marginal dos insumos 

rivais, o que invibializaria a produção de insumos não-rivais5. 

Dessa forma, ao considerarmos insumos não-rivais ao longo do processo 

produtivo, não poderemos ter preços iguais aos custos marginais, pois as firmas 

não poderiam recuperar o seu dispêndio inicial com aquele insumo. Preços 

competitivos são, portanto, inviáveis, e a solução desse problema veremos no 

modelo de crescimento endógeno do capítulo seguinte. 

 

 

 

                                                 
5 Esta questão foi identificada especialmente por Schumpeter (1982) e Arrow (1962). 
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1.6 – O transbordamento do conhecimento  

 

Porém, o progresso tecnológico não é um fenômeno que surge 

espontaneamente, sem qualquer força que o provoque. Pelo contrário, ele é fruto 

de novas idéias por parte de inovadores, empreendedores, pesquisadores, 

cientistas, enfim qualquer indivíduo que esteja disposto a criá-las6.  

Ainda, como vimos, essas idéias possuem uma característica peculiar. Para 

uma grande parte dos bens existentes, para que haja a produção de uma unidade 

a mais, é necessário incorrer-se em custos adicionais. Porém, uma vez que 

determinada idéia tenha sido utilizada, não há qualquer custo adicional em utilizá-

la novamente. E assim indefinidamente. Aqui, então, temos uma das 

características fundamentais da tecnologia: para criá-las, a firma deverá incorrer 

em despesas iniciais, após as quais não haverá mais qualquer custo para fazer 

uso dessa nova tecnologia.  

Ainda vimos, em seção anterior, os conceitos de rivalidade e 

excludabilidade. O fato de a tecnologia não necessitar de qualquer custo adicional 

para ser utilizada novamente justamente caracteriza-a então como um bem não-

rival. 

Vimos também que, para criar inovações, o indivíduo necessita de 

incentivos para tal, os quais nada mais são que os conseqüentes lucros. Porém, 

analisamos em seção anterior o comportamento dos custos de uma determinada 

empresa a partir da criação de uma inovação. Conforme vimos, em um ambiente 

                                                 
6 A construção do perfil desses personagem e suas motivações foi realizada de forma muito feliz 
por Schumpeter (1982). 
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de concorrência perfeita, essa empresa invariavelmente incorrerá em prejuízos. 

Portanto, necessita-se, no mercado, de algum mecanismo que torne a 

concorrência imperfeita, caso contrário os inovadores não encontrarão qualquer 

incentivo para tal. O mecanismo que a sociedade encontrou para isso foi o direito 

à propriedade intelectual. As patentes, por exemplo, constituem um dos 

mecanismos de garantia desse direito. Por meio destas, o inovador registra sua 

inovação, que será então tornada de conhecimento público. Em troca, ele recebe 

a garantia de que, para que terceiros façam uso dela, terão que pagar uma licença 

para tal ao seu criador. Em termos de bem-estar social, a grande vantagem das 

patentes é justamente o fato de a inovação se tornar de conhecimento público, ao 

contrário do que acontece com o segredo industrial. Ora, essa característica das 

patentes de transformar pública a idéia (mas não sua exploração) permite que 

outros tomem ciência dela e, baseado nelas, desenvolvam novos usos para o 

mesmo princípio ou até mesmo criem uma nova idéia que seja uma aprimoração 

da original. Esse fenômeno é o chamado transbordamento de conhecimento que 

será o foco deste trabalho. Definamos formalmente esse conceito a partir de 

Griliches (1992):  

 

“...there are two distinct notions of research and development spillovers here which 

are often confused in the literature. In the first one, research and development intensive 

inputs are purchased from other industries at less than their full ‘quality’ price. This is a 

problem of measuring capital equipment, materials and their prices correctly and not really 

a case of pure knowledge spillovers. If capital equipment purchase price indices reflected 

dully the improvements in their quality, i.e., were based on hedonic calculations, there 

would be no need to deal with it. As currently measured, however, total factor produtivity in 
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industry i is affected not only by its own research and development but also by productivity 

improvements in industry j to the extent of its purchases from that industry and to the extent 

that the improvements in j have not been appropriated by its producers and/or have not 

been incorporated in the official price indices of that (i) industry by the relevant statistical 

agencies. The use of purchase from weighted research and development measures 

assumes that social returns in industry j are proportional to its research and development 

investment levels and that the amount of such returns transferred to industry i is 

proportional to its purchases from industry j. (...) But these are not real knowledge 

spillovers. They are just consequences of conventional measurement problems. True 

spillovers are ideas borrowed by research teams of industry i from the research results of 

industry j”. 

  

Dessa forma, os fluxos de transbordamento podem se dar via: 

- tecnologia incorporada no capital e em insumos intermediários: aquisição 

de máquinas, equipamentos e softwares contendo aprimoramentos; 

- tecnologia incorporada no capital humano: conseqüente do movimento 

inter-firmas de profissionais envolvidos em pesquisa e desenvolvimento ou 

possuidores de conhecimentos tácitos, ou da simples interação entre profissionais 

de empresas distintas por meio de cursos de formação profissional e treinamento, 

conferências, congressos, assistências técnicas, consultorias etc; 

- know-how e tecnologia não incorporada: compreende os serviços de 

informação técnica livre – documentos, livros, revistas, manuais etc – e não livre – 

patentes, marcas registradas, design etc.    
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Afirmemos, agora, que esses transbordamentos, que denominaremos aqui 

como Ωi , se comportam em função do estoque de conhecimento da sociedade 

( SR ), de tal forma que:   

 

( )Ω = Ω S
i iR  

e 

∂Ω >
∂

0i
S
iR

 

 

 

Assumamos, ainda, que o estoque de conhecimento Ωi  exerça 

determinada influência sobre o produto de inovações por parte das firmas e seus 

investimentos em P&D, que representaremos respectivamente como iw  e iR . 

Formalmente: 

  

( )= Ω,i i iw w R   

 

A partir dessa relação, temos: 

 

∂ ∂ ∂> > >
∂ ∂Ω ∂ ∂Ω

2

0, 0, 0i i i

i i i i

w w w
R R

  

 

Podemos ainda realizar a seguinte classificação acerca dos investimentos 

em P&D de determinada firma: 
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- investimentos em P&D idiossincrásico ( id
iR ), responsáveis pela criação de 

conhecimento específico e aplicável apenas à firma; 

- investimentos em P&D genérico ( ge
iR ), criadores de conhecimento dotado 

de caráter de bem público. 

Esses dois tipos de investimentos são complementares entre si, de tal 

forma que: 

    

∂ ∂> >
∂ ∂ ∂ ∂Ω

2 2

0, 0i i
id ge id
i i i i

w w
R R R

  

 

Ainda, pode-se afirmar que os transbordamentos Ωi  são capazes de 

exercer três espécies de influência sobre os investimentos em P&D daquela firma. 

Primeiramente, eles podem gerar incentivos à realização de maiores 

investimentos em P&D idiossincrásico, visando à adaptação desses fluxos de 

conhecimento externo às especifidades da firma.  

Em segundo lugar, ele é capaz de gerar um aumento da capacidade 

absorsiva da firma, ou seja, da gama de conhecimentos passíveis de serem 

adaptados aos seus propósitos. Apontando esse subconjunto de Ω  como Ω
�

, 

temos: 

    

δΩ = Ω
�

i i i   
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em que o parâmetro δ  reflete a capacidade da firma em absorver aqueles fluxos 

de conhecimento externo, tal que δ≤ ≤0 1. Portanto, para δ  constante, um 

acréscimo no estoque Ωi  resultaria em um aumento na capacidade absorsiva Ω
�

i .  

 Finalmente, há um efeito substituição, de tal forma que a adaptação e a 

implementação de recursos externos podem de fato acabar por reduzir o montante 

de investimentos em P&D genérico, caso aqueles fluxos de conhecimento externo 

possam ser utilizados como substitutos do conhecimento com caráter de bem 

público produzido internamente à firma. Em outras palavras, os agentes 

procurarão adotar a adaptação do conhecimento externo caso os custos 

envolvidos nesta sejam inferiores aos investimentos próprios em P&D genérico 

necessários para o mesmo fim.  

 Neste ponto, introduzamos a distinção realizada por Jacobs (1969) entre 

informação e conhecimento tácito: enquanto aquele é passível de ser codificado e 

formalizado, o mesmo não pode ser dito deste. Feita essa distinção, podemos 

dizer que o custo marginal da transmissão de informações é independente da 

distância geográfica (ao menos levando-se em conta a infra-estrutura de 

telecomunicações hoje presente). Por outro lado, o custo marginal da transmissão 

do conhecimento tácito deve decair de acordo com a freqüência da interação, da 

observação e da comunicação. Ainda, podemos generalizar afirmando que essa 

freqüência deve aumentar conforme se diminui a distância geográfica. Portanto, 

podemos extender a lógica e afirmar que a proximidade geográfica deverá diminuir 

os custos relativos à adaptação do fluxo de conhecimentos provenientes dos 

transbordamentos. Assim, sob este contexto, as conseqüências dos 
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transbordamentos de conhecimento para cada firma, em termos de investimentos 

em P&D, dependerá da magnitude de cada um daqueles efeitos descritos 

anteriormente. Porém, no que diz respeito à maximização de lucro, a situação 

resultante claramente não deverá ser inferior à existente na ausência daqueles 

transbordamentos.    

Ainda buscando explicar a influência da proximidade geográfica para a 

ocorrência dos transbordamentos, mas indo por um caminho distinto, Feldman 

(1994) argumenta que a concentração geográfica de determinadas firmas seria um 

fator de redução das incertezas em torno de desenvolvimentos em novos campos, 

uma vez que a proximidade entre elas aprimoraria suas capacidades no que diz 

respeito ao intercâmbio de idéias e à constante ciência de conhecimentos 

incipientes. Além disso, as inovações se aglomerariam geograficamente em 

localidades onde eventuais externalidades seriam capazes de reduzir seus custos 

de desenvolvimento e comercialização de novos produtos, devido à existência 

nestes locais de determinados recursos necessários à inovação. 

Uma segunda dimensão de análise, a questão tecnológica, também surgiu 

com o intuito de fornecer subsídios para o entendimento do fenômeno. Uma teoria 

central com relação a essa questão é a chamada MAR – abreviatura de Marshall 

(1890), Arrow (1962) e Romer (1986) – segundo a qual os transbordamentos entre 

duas firmas seriam mais intensos quanto mais homogêneas fossem elas. Isto 

ocorreria pois a acumulação de conhecimento por parte dessas firmas elevaria o 

número de pessoas mais bem treinadas no seu campo de especialização e, 

conseqüentemente, haveria um maior número de indivíduos visando o 

aprimoramento técnico desse setor. 
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 Contrariamente, Jacobs (1969) aponta que a heterogeneidade inter-firmas 

favoreceria o fenômeno dos transbordamentos, já que algumas indústrias se 

desenvolveriam no rastro de outras, devido à necessidade destas últimas por 

novos produtos e serviços provenientes de distintos setores.  

      

1.7 - Conclusões 

 

Toda essa lógica desenvolvida ao longo do capítulo nos permite chegar à 

conclusão de que o crescimento econômico é fruto da acumulação de bens não-

rivais e ao menos parcialmente excludentes. Porém, para que a produção desses 

bens ocorra, faz-se necessário, em algum setor da economia, a existência de 

concorrência imperfeita, já que os custos de tornar o conhecimento tecnológico 

disponível para muitos usuários são baixos quando comparados aos de seu 

desenvolvimento. Essa característica constitui a fonte de dois principais problemas 

para inovadores privados. A primeira é o transbordamento dos benefícios da 

inovação (externalidades positivas), o fato que o retorno social da inovação é 

normalmente superior aos retornos privados (benefícios aos consumidores e aos 

competidores a partir da inovação de uma firma). O segundo problema é um outro 

aspecto do primeiro – o conhecimento não pode ser apropriado. Em tal caso as 

demais firmas irão capturar grande parte dos benefícios gerados por aquela 

inovação, o que enfraquece o incentivo às atividades inovadoras. Portanto, faz-se 

necessária a existência de falhas nas forças de mercado a fim de motivar as 

firmas a inovarem. No próximo capítulo, então, veremos o modelo de crescimento 

endógeno, que procura justamente trazer respostas a essas questões. 
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CAPÍTULO II 

O TRANSBORDAMENTO DE TECNOLOGIA E 

O CRESCIMENTO ECONÔMICO 

 

 

Em seu modelo de crecimento econômico, Robert Solow7 procurou explicar 

como a poupança, o crescimento demográfico e o progresso tecnológico atuam 

sobre a dinâmica do produto. Argumentando que as economias tendem a 

caminhar ao chamado estado estacionário, o modelo demonstra o papel 

fundamental que o progresso tecnológico possui no crescimento do produto a 

longo prazo. Porém, uma vez que o modelo trata esse progresso como sendo um 

dado exógeno, este tópico acabou por ser um caminho de exploração de 

desenvolvimentos posteriores. Estes procuravam dar um caráter endógeno ao 

progresso tecnológico, buscando explicar os fatores que o determinam.  

A seguir, baseado nesses desenvolvimentos, exporemos um modelo de 

crescimento endógeno inicialmente desenvolvido por Romer (1986). O autor 

realiza uma divisão da economia em três setores com funções distintas, sendo 

que a agregação desses setores nos dará a dinâmica do crescimento econômico 

                                                 
7 Solow (1956). 
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que procuramos, e nos elucidará o papel exercido pelos transbordamentos de 

conhecimento neste processo. 

 

2.1 – Os setores da economia8 

 

 Como dissemos, consideraremos que a economia é composta por três 

setores, que serão o alvo de nossa análise nessa seção. Aquele responsável pela 

produção de idéias é o setor de pesquisas, composto por pesquisadores, 

cientistas, ou qualquer outro indivíduo que esteja disposto a criar uma inovação de 

qualquer espécie com o fim de ser recompensado por ela. Essa recompensa se dá 

por meio da venda de seu direito à propriedade intelectual para terceiros ou, em 

outras palavras, da venda da patente que protege a exploração de sua idéia para 

uma indústria do setor de bens intermediários, que transformará essa idéia em 

bens de capital. 

 Dessa forma, o setor de bens intermediários é o responsével por adquirir 

essas patentes e transformar aquelas novas idéias em bens que serão utilizados 

na produção de bens finais. Por adquirirem um direito de propriedade intelectual, 

cada agente terá direito exclusivo de exploração sobre cada idéia adquirida. 

Portanto, esses agentes serão monopolistas na produção do respectivo bem de 

capital.  

Estes bens serão então adquiridos pelo setor produtor de bens finais, 

composto de uma série de empresas competitivas que gerarão os produtos 

                                                 
8 O desenvolvimento que virá a seguir acompanha a sintetização do modelo de Romer realizada 
por Jones (1995). Neste artigo, Jones introduziria aprimoramentos ao modelo que serão apontados 
mais adiante.   
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destinados ao consumidor final. A soma total da produção dessas empresas 

constituirá  o produto da economia. A seguir, analisaremos pormenorizadamente 

cada um desses setores. 

 

2.1.1 – O setor de bens finais 

 

 As empresas desse setor atuam sob um ambiente de competição 

perfeita, combinando bens de capital e trabalho para gerar o produto da 

economia. A função de produção desse setor pode ser expressa como: 

 

∫=
=

−
A

j
jy xLY

1

1 αα  (1) 

 

onde Y é o produto total, Ly a mão-de-obra empregada na produção, e xj os bens 

de capital necessários para se produzir cada bem final. A soma total desses bens 

disponíveis à produção nos dá a capacidade tecnológica da economia, 

representada pela variável A.  

 As empresas, então, enfrentam o seguinte problema de maximização de 

seus lucros: 

 

∫ ∫−−− A A
jjyjy

xL
djxpwLdjxL

jy 0 0

1

,
max αα   

 

onde pj é o preço de cada bem de capital e w é a remuneração recebida pela mão-

de-obra produtiva. 
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 Extraindo as condições de primeira ordem: 

 

w
L
Y

w
L
Y

L yyy
=

∂
∂⇒=−

∂
∂=

∂
∂

0
π

 (2) 

e 

j
j

j
jj

p
x
Y

p
x
Y

x
=

∂
∂⇒=−

∂
∂=

∂
∂

0
π

 (3) 

 

 

 Assim, as produtividades marginais do trabalho e dos bens de capital 

devem ser equivalentes às respectivas remunerações. Vemos, então, que neste 

modelo o setor de bens finais está sujeito às mesmas restrições do Modelo de 

Solow. Isso é esperável, já que uma inovação tecnológica deverá estar disponível 

a todas as empresas desse setor, mediante apenas o devido pagamento pela 

patente. Destarte, uma vez que essas empresas se encontram sob este ambiente 

competitivo, seus lucros extraordinários deverão ser nulos. Aplicando as 

condições (2) e (3) à função de produção (1) desse setor, encontramos as 

seguintes remunerações dos fatores: 

  

( )
yL

Y
w α−= 1  (4) 

e 

11 −−= ααα jyj xLp  (5) 
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 Claramente, se o produto marginal de um desses fatores estiver acima de 

seu preço, a empresa deverá empregar mais desse fator até que essas relações 

se igualem. Com todas as empresas se comportando desssa maneira, devemos 

esperar que a produtividade marginal do trabalhador e de cada bem de capital 

seja equivalente aos salários e aos preços de cada bem para a economia como 

um todo. 

 

2.1.2 – O setor de bens intermediários 

 

 Como já dissemos anteriormente, as empresas desse setor adquirem um 

direito à propriedade intelectual, como uma patente sobre determinada inovação. 

Assim, a empresa que adquiriu essa patente terá direitos exclusivos de exploração 

sobre aquela inovação, o que a torna uma monopolista. Nesse processo, seu 

único insumo será o capital bruto que realizará a devida transformação daquela 

idéia em bens de capital passíveis de serem utilizados na produção. Então, cada 

empresa desse setor se depara com o seguinte problema de maximização: 

 

( ) jjjj
x

rxxp
j

−=πmax   

 

em que, por sua vez, pj(xj) representa a função de demanda por determinado bem 

de capital j, e r o custo do capital necessário para transformar aquelas idéias neste 

bem de capital. Extraindo a condição de primeira ordem: 
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( ) ( ) 0=−+′ rxpxp  (6) 

 

 Voltemos brevemente à equação (5), que iguala o preço de cada bem de 

capital à sua produtividade marginal. Dessa relação, podemos determinar: 

 

( ) ( ) 1111 −−−−=′ jjy xxLxp αααα  

( ) ( ) 111 −−−=′ αααα jy xLxxp  

( )
1−=

′
α

p
xxp

 

 

 

(7) 

 

A combinação das equações (6) e (7) nos dá a solução do monopolista: 

 

rpj
α
1=  (8) 

 

Percebe-se, portanto, que todos os bens de capital são vendidos ao mesmo 

preço e, como conseqüência, na mesma quantidade. Portanto, todas as empresas 

do setor devem obter o mesmo lucro. De acordo com o modelo é indiferente às 

empresas quais bens de capital elas irão produzir especificamente, uma vez que, 

sejam quais forem, suas quantidades vendidas serão as mesmas, seus preços 

serão os mesmos, e seus lucros serão os mesmos. Já vimos que estes lucros 

podem ser expressos como: 
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( ) jjjj rxxp −=π   

 

Rearranjando e equação (8) e substituindo acima, temos: 

 

( ) jjj xpαπ −= 1   

 

Já que todos os bens de capital são produzidos à mesma quantidade, 

podemos escrever: 

A

x
x

A

j

j∑
== 1  

 

 

Portanto, os lucros de cada empresa podem ser determinados como: 

 

( )
A
Yααπ −= 1  (9) 

 

 Além disso, neste setor ocorrerá o dispêndio do capital total da 

economia, que produzirá uma determinada quantidade de bens de capital 

que constituirá a tecnologia total A disponível aos agentes econômicos. 

Esses bens, junto com o trabalho, constituirão os insumos que entrarão na 

produção de bens finais. Uma vez que todos aqueles bens de capital são 

produzidos à mesma quantidade, podemos determiná-la como: 

 

A
K

x =   
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2.1.3 – O setor de pesquisas  

 

 O setor de pesquisas é aquele responsável pela produção de novas idéias, 

e pode ser constituído por qualquer indivíduo que esteja disposto a criá-las. 

Podemos pensar nessas idéias ou inovações como sendo meios de se 

transformar capital bruto em bens de capital. Os indivíduos criadores recebem 

uma patente que lhes garantirá o direito à propriedade intelectual. Sua 

remuneração será proveniente da venda dessa patente ao setor de bens 

intermediários. 

 A apropriação dessa patente por uma firma do setor de bens intermediários 

dará a esta, conforme vimos anteriormente, um poder de monopólio com relação 

ao bem de capital que será posteriormente produzido. Essa situação lhe 

possibilitará a extração de um lucro extraordinário positivo a cada período. 

Trazendo, então, a valor presente todos os lucros extraordinários que determinada 

patente lhe possibilitará até o fim de sua vigência, teremos o valor máximo que a 

empresa estará disposta a pagar pela patente - mais do que isso seria irracional, 

pois lhe incorreria em prejuízos. Porém, se ela estiver disposta a pagar um valor 

menor que esse montante M, um concorrente x irá se propor a remunerar a 

patente por um valor ligeiramente maior, mas ainda assim inferior a M. Após isso, 

um outro concorrente y tomará a mesma atitude. E assim continuamente, até que 

cheguemos àquele valor M. Dessa forma, o valor pelo qual a patente deverá ser 

remunerada não é outro senão os lucros extraordinários que ela trará ao seu 
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detentor, até o final de sua vida útil, trazidos a valor presente. Assim, o valor da 

patente pode ser determinado como: 

 

AA PrP �+= π  (10) 

 

em que r é a taxa de juros da economia, PA é o valor da patente, π  é o lucro que 

esta proporciona, e AP�  é uma variação que este valor pode sofrer em 

conseqüência de uma revisão no seu valor em decorrência de mudanças nos 

fatores exógenos.  Rearranjando os termos, obtemos: 

 

A

A

A P
P

P
r

�

+= π
 (11) 

 

 Retomemos brevemente a condição (3): 

 

j
j

p
x
Y =

∂
∂

  

 

 Levando-se em conta que AKx = , temos: 

 

K
Y

pj α=  (12) 
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Substituindo a equação (8) acima, podemos determinar a taxa de juros 

vigente na economia como: 

 

K
Y

r 2α=  (13) 

 

Adiante, veremos que, na trajetória de crescimento equilibrado, o produto e 

o estoque de capital na economia crescem à mesma taxa. Portanto, na medida em 

que tratemos α  como uma constante, percebemos que também será constante a 

taxa de juros da economia.   

Conforme vimos acima, uma variação nos lucros das empresas deve 

causar uma proporcional variação nos preços das patente, o que faz com que a 

razão APπ  deva ser constante, já que assim o será o custo do capital.  

 Agora, podemos reescrever (9) como: 

 

( )
A
Ly~

1 ααπ −=   

 

em que y~  representa o produto per capita, de tal modo que LYy =~ .  

Como será demonstrado mais à frente, o produto per capita, no estado 

estacionário, cresce constantemente à taxa do progresso tecnológico e, portanto, 

à mesma taxa de A. Destarte, a razão Ay~  também deverá ser constante. 

Percebe-se, então, que os lucros das empresas monopolísticas devem crescer ao 
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mesmo ritmo da população, que no presente modelo será assumido como sendo 

determinado exogenamente à taxa n: 

 

n
L
L =
�

  

 

Voltando, então, à equação (11), percebemos que, para a razão APπ  

permanecer constante, o preço das patentes também deverá crescer à taxa n. 

Então, teremos: 

 

n
P
P

A

A =
�

  

 

Substituindo na equação (11): 

 

n
P

r
A

+= π
  

 

Assim, os preços das patentes devrão ser: 

 

nr
PA

−
= π

 (14) 

 

A taxa de juros e de crescimento populacional obviamente são as mesmas 

para todos os agentes da economia. Da mesma forma, vimos ao analisarmos o 
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setor de bens intermediários que os lucros que essas patentes proporcionarão 

serão os mesmos para seus respectivos detentores. Portanto, seus preços 

também deverão ser os mesmos. 

 

2.2 – A economia agregada 

 

 Como vimos, a função de produção do setor de bens finais pode ser 

expressa como: 

 

∫=
=

−
A

j
jy xLY

1

1 αα  (1) 

 

 Uma vez que todos os bens de capital são produzidos à mesma quantidade 

e a uma soma total equivalente a A, essa função pode ser reescrita como: 

 

αα xALY y
−= 1   

 

 Lembrando, então, que determinamos AKx = , finalmente chegamos à 

função de produção agregada: 

 

( ) αα −= 1
yALKY  (15) 

 

 Esta é a primeira equação fundamental do modelo. A segunda delas nos 

mostra como se dá a acumulação de capital na ecomomia: 
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dKYsK K −=�  (16) 

 

 

onde K�  representa a variação do estoque de capital em um determinado período. 

Essa variação é resultado da fração do produto que é poupada, fornecida pela 

taxa exógena de poupança Ks  – como a economia do modelo é fechada, a fração 

do produto que é poupada é equivalente aos investimentos totais -, descontada da 

depreciação sofrida pelo estoque de capital previamente existente durante o 

período considerado. Essa depreciação é determinada pela taxa constante e 

exógena d. 

 Como vimos, a variável tecnologia A, no presente modelo, nada mais é que 

a soma dos distintos bens de capital existentes na economia. Cada bem de capital 

fora originado a partir de uma patente que, por sua vez, fora criada para proteger 

uma determinada inovação ou idéia. Portanto, em última análise, podemos 

considerar que o crescimento da variável tecnologia A em determinado período 

seja equivalente às novas idéias surgidas nesse mesmo período. 

Neste ponto, incluamos no modelo os indivíduos que buscam criar novas 

idéias, representando-os pela variável AL . Essas pessoas, somadas aos 

trabalhadores envolvidos na produção dos bens finais, nos dará a quantidade de 

trabalho total da economia: 

 

Ay LLL +=  (17) 
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Em média, esses indivíduos irão criar δ  novas idéias em um determinado 

período. Assim, a cada período a tecnologia à disposição dos agentes econômicos 

aumenta na seguinte magnitude: 

 

ALA δ=�  (18) 

 

9Porém, o parâmetro δ  é apenas uma média entre todos os indivíduos 

atuantes no setor de pesquisa e, como tal, ela esconde peculiaridades inerentes a 

cada um desses pesquisadores. Por exemplo, certas idéias criadas em períodos 

anteriores podem facilitar a criação de uma nova idéia por determinado indivíduo, 

ou seja, o estoque existente de conhecimento nesse caso favoreceria, quando não 

verdadeiramente possibilitaria, o surgimento dessas novas idéias. Por outro lado, 

o estoque de conhecimento pré-existente pode, na verdade, dificultar o surgimento 

de novas idéias, devido à maior complexidade ou caráter mais específico que 

estas deverão ter. Usando termos mais formais, o estoque de conhecimento deve 

influenciar a produtividade da pesquisa, tendo um impacto positivo em um caso, e 

negativo no outro. No primeiro caso, δ  claramente é uma função crescente de A, 

o oposto ocorrendo na segunda situação. Podemos, então, definir  δ  de forma 

mais clara como: 

 

                                                 
9 A partir daqui, a construção do modelo é baseada em aprimoramentos introduzidos por Jones 
(1995). 
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φδδ A=  (19) 

 

onde δ  é uma constante e φ  reflete a influência do estoque de conhecimento 

sobre a produtividade da pesquisa, conforme explanado acima. Claramente, φ  

será maior ou menor que zero se esse estoque exercer, respectivamente, um 

impacto positivo ou negativo sobre δ . 

 Outro fator que pode vir a afetar aquela média é a quantidade total de 

pesquisadores no período em questão. Podemos entender isso da seguinte forma: 

um maior ou menor número de pesquisadores em determinado período realmente 

não afetará a produtividade de determinado pesquisador; porém, uma certa 

“inovação” criada por este indivíduo também pode ter sido realizada por outros. 

Mas como estamos interessados apenas nas idéias realmente novas, isso causará 

uma queda naquela média geral da economia. 

 Podemos, então, reescrever a equação (18) da seguinte forma: 

 

φλδ ALA A=�  (20) 

 

 O parâmetro λ  representa a idéia expressa acima, podendo variar entre 

zero e um. Quando 1=λ , a quantidade total de pesquisadores não gera qualquer 

impacto negativo na criação de novas idéias: todas elas serão realmente 

inovações. Porém, conforme o valor de λ  decai e se aproxima de zero, mais o 

número de pesquisadores afeta o caráter de “novidade” daquelas novas idéias. 

 



                                                                                                    O Transbordamento de Tecnologia e o Crescimento Econômico 
 

 39 

 

2.2.1 – A trajetória de crescimento balanceado 

 

 Voltemos brevemente à função de produção e introduzamos duas novas 

variáveis: o capital por unidade de trabalho-efetivo, simbolizado por k , sendo que 

yALKk = ; e o produto por unidade de trabalho-efetivo, simbolizado por y , sendo 

que yALYy = . Assim, podemos reescrever a função de produção (15) como: 

 

αky =  (21) 

 

Derivando a variável k  em relação ao tempo e fazendo nLL =�  e AgAA =� , 

obtemos: 

 

[ ]kdgnysk Ak ++−=�  (22) 

 

Essa equação nos mostra como se dá a acumulação de capital por unidade 

de trabalho-efetivo na economia. Esta, por sua vez, invariavelmente caminhará 

para o chamado estado-estacionário, em que 0=k� , qualquer que seja o estado 

inicial dessa economia. A partir deste ponto, podemos calcular o estoque de 

capital e o produto, ambos por unidade de trabalho-efetivo, que encontramos 

nessa situação. Expressando as variáveis que devam prevalecer no estado 

estacionário com um asterisco, temos: 
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α−









++

=
1

1

*
dgn

s
k

A

k
 

α
α
−









++

=
1

*
dgn

s
y

A

K
 

(23) 

 

(24) 

 

 Chega-se, então, a resultados semalhantes ao modelo de Solow, em que o 

produto e o capital por unidade de trabalho-efetivo são funções crescentes da taxa 

de poupança da economia. O inverso ocorre com relação às taxas de crescimento 

populacional, de progresso tecnológico e de depreciação: quanto maiores forem 

estes, menores serão aqueles produto e capital por unidade de trabalho-efetivo. 

 Calculemos agora o capital e o produto per capita vigente no estado 

estacionário. Para tal, criemos duas novas variáveis: 

 

L
K

k =~   

e  

L
Y

y =~  

 

 

 Essas variáveis respresentam, respectivamente, o capital e o produto per 

capita. Criemos ainda um novo parâmtero, Rs , que nos dá a proporção dos 

trabalhadores envolvidos na área de pesquisas, de tal forma que: 

 

LsL RA =  (25.a) 
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( )LsL RY −= 1  (25.b) 

 

A partir das definições dessas novas variáveis, podemos estabelecer as 

seguintes relações: 

 

( )RsAkk −= 1..**~  

( )RsAyy −= 1..**~  

(26.a) 

(26.b) 

 

 Retomemos, então, a equação (20), dividindo-a pela variável tecnologia em 

ambos os lados: 

 

A
AL

A
A A

φδ=
�

 

1−= φδ ALg AA  

 

 

onde AAgA �= . Rearranjando os termos: 

 

( ) φλδ −









=

1
1

A

R

g
Ls

A  (27) 

 

 Substituindo (26.a) em (23) e (26.b) em (24): 
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( )R
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K
sA
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k −







++
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−

1..*~ 1
1
α

 

( )R
A

K
sA

dgn
s
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++

=
−

1..*~ 1 α
α

 

 

 

 Substituindo pela equação (27), temos: 

 

( ) ( )R
A

R

A

K
s

g
Ls

dgn
s

k −















++

=
−−

1..*~ 1
1

1
1

φλα δ
 

( ) ( )R
A

R

A

K
s

g
Ls

dgn
s

y −















++

=
−−

1..*~
1

1

1 φλα
α

δ
 

 

 

 

 Percebe-se que, quanto maiores forem o número de novas idéias e de λ , e 

menor a taxa de progresso tecnológico, maiores serão o capital e o produto per 

capita ao longo da trajetória de crescimento equilibrado. 

 Porém, mais três interessantes conclusões podem ser extraídas das 

equações acima. A primeira delas diz respeito à população: quanto maior a 

população total da economia, maior será o capital e o produto per capita. Isso se 

deve ao fato de que, quanto maior for a população, para uma proporção constante 

de pessoas envolvidas em pesquisa, maior será o número de pesquisadores e, 

por conseqüência, maior o número de idéias novas. Devido, então, ao caráter de 

não-rivalidade dessas idéias, surge ainda o fenômeno do efeito de escala. 
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 A segunda conclusão diz respeito à fração de pesquisadores em relação 

aos trabalhadores totais, que atua de forma ambígua nas equações acima. De um 

lado, ela exerce um impacto negativo no capital e no produto per capita do estado 

estacionário. Isso porque, quanto maior for essa fração, menor será a quantidade 

de trabalhadores na produção.  

 Por outro lado, essa fração também exerce um impacto positivo. Isso 

claramente se deve ao motivo de que, quanto maior for essa fração, maior será o 

número absoluto de idéias. Então, o caráter de não-rivalidade destas levará a um 

maior capital e produto per capita.  

 Finalmente, a terceira conclusão diz respeito ao próprio transbordamento de 

conhecimento. Percebemos que, quanto maior esse transbordamento, maior o 

expoente do segundo termo do lado direito da equação. De fato, enquanto o valor 

de φ  tender a um, esse expoente deverá tender ao infinito. Assim, o 

transbordamento de conhecimento tem um impacto positivo sobre o capital e o 

produto per capita do estado estacionário. 

 

2.2.2 – O crescimento econômico 

 

 A partir de agora vejamos a trajetória que o produto e o capital tomam após 

alcançar o estado estacionário. Nessa situação, temos: 

 

[ ] 0=+−=
y

A
y AL

K
gn

AL
K

k
�

�   
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 Rearranjando os termos, e definindo KgKK =� : 

 

AK gng +=   

 

 Dessa forma, o estoque de capital, assim como no modelo de Solow, sofre 

um aumento equivalente à soma das taxas de crescimento demográfico e 

tecnológico. Com isso, podemos calcular o crescimento do estoque de capital per 

capita: 

 

( )
L
L

L
K

K
K

L
K

L
L

L
K

L
K

L
LKLK

dt
LKd ������

−=−=−= 2  

( ) [ ]kng
L
L

k
K
K

k
dt

LKd
K

~~~ −=−=
��

 

 

 

 Porém, uma vez que Ak gng += , temos: 

 

( ) AALK gngng =−+=   

 

 

 Agora, observemos novamente a função de produção (21), αky = . 

Considerando o estado estacionário, podemos reescrevê-la como ( )α** ky = . 

Porém, como vimos, nessa situação o crescimento do capital por unidade de 

trabalho-efetivo é nulo, o que faz com que *k  seja constante. Também constante, 
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por hipótese, é a participação relativa do capital na produção total, representada 

pelo parâmetro α . Portanto, a produção per capita *y  também deverá ser 

constante. Em outras palavras, 0* =y� . 

 A partir disso, procuremos definir o crescimento do produto per capita. 

Então: 

 

Ay
L
Y

AL
Y

y =⇒=  

( )
AL
Y

AyAyAyA
dt

LYd
���� ==+=  

 

 

 O que nos permite definir: 

 

ALY g
A
A

g ==
�

  

 

Paralelamente: 

 

( )
L
L

L
Y

Y
Y

L
Y

L
L

L
Y

L
Y

L
LYLY

dt
LYd ������

−=−=−= 2  

( ) [ ]yng
L
L

y
Y
Y

y
dt

LYd
Y

~~~ −=−=
��

 

 

 

Conseqüentemente: 
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AYYLY gngngg +=⇒−=   

 

Observamos, então, que até aqui os resultados são semelhantes aos que 

encontramos no modelo de Solow: as variáveis de nível crescem à soma das 

taxas de crescimento demográfico e de progresso tecnológico. Por sua vez, as 

variáveis per capita crescem à taxa do progresso tecnológico. 

É partir daí, porém, que as diferenças surgem. No modelo de Solow, como 

já dissemos, a tecnologia é tratada como uma variável exógena. Diferentemente, 

porém, no presente modelo a tecnologia é tratada como uma variável endógena, 

possibilitando ao investigador ir mais a fundo na análise dos fatores que 

determinam seu crescimento. Retomemos a equação (20): 

 

φλδ ALA A=�  (20) 

 

que podemos reescrever como: 

 

φ

λδ
−= 1A

L
A
A A�

 (28) 

 

 Aqui, então, se estabelece a hipótese de que, a partir do momento em que 

a economia alcança a trajetória de crescimento equilibrado, a taxa de progresso 

tecnológico é constante:  
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( )
0=

AA
AAd

�

�

  

 

 

Tirando o logaritmo e derivando a equação acima, temos, então: 

 

( ) ( ) 01 =−−=
A
A

L
L

AA
AAd

A

A ��

�

�

φλ   

 

 Conforme vimos anteriormente, as taxas de crescimento no número de 

pesquisadores, de trabalhadores na produção e da população são as mesmas, e 

as denominamos por n. Substituindo esse valor na equação acima, chegamos à 

expressão que procurávamos: 

 

( ) 01 =−− Agn φλ  

φ
λ
−

=
1

n
gA  

 

(29) 

 

 Assim, a taxa de progresso tecnológico e, conseqüentemente, do 

crescimento do produto e do capital per capita, é determinado por três parâmetros: 

λ , n  e φ . 

 Mantido tudo o mais constante, quanto maior for a taxa de crescimento 

populacional do país, maior será a taxa de progresso tecnológico. A lógica 

inerente é a seguinte: um aumento na população gerará também um crescimento 
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no número de pesquisadores nessa economia - para uma constante fração de 

pesquisadores pelo total de trabalhadores. Esse maior número de pesquisadores 

naturalmente gerará um maior número de idéias. Devido à característica de não-

rivalidade destas, há ainda a ocorrência de um efeito de escala no modelo, 

gerando então um maior retorno à pesquisa. 

 Quanto ao índice λ , vimos anteriormente que algumas das idéias criadas 

pelos pesquisadores não são propriamente novas, já tendo vindo à tona por 

outros, seja no mesmo período, seja em períodos anteriores. Quanto mais próximo 

do valor unitário for λ , menor será a freqüência de ocorrência desse fenômeno, 

resultando em um maior número de idéias novas a cada período. 

 Finalmente, vejamos o parâmetro que é o foco do presente trabalho, o 

transbordamento do conhecimento. Naturalmente, se não há qualquer 

transbordamento na economia, o valor de φ  será nulo. Nessa situação, o valor do 

denominador da última equação será constante e unitário, fazendo com que a taxa 

de crescimento seja simplesmente a multiplicação dos dois parâmetros sobre os 

quais comentamos anteriormente. Porém, caso o transbordamento do 

conhecimento realmente ocorra na economia, teremos um φ  positivo e não-nulo. 

Nessa situação, as novas idéias induzirão o surgimento de outras tantas 

inovações, além do efeito de escala já mencionado anteriormente. Portanto, o 

denominador da equação acima assumirá um valor entre zero e um, impactando 

positivamente sobre a taxa de crescimento tecnológico. No limite, quando φ  tende 

ao valor unitário, percebemos que a taxa de progresso tecnológico tenderá ao 

infinito. 
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 Assim, é justamente nesse terceiro parâmetro que o presente trabalho se 

concentra, procurando descobrir que fatores levam φ  a apresentar uma maior ou 

menor magnitude. Dentre os possíveis fatores que possam vir a influenciar esse 

valor, analisaremos no próximo capítulo dois deles: as distâncias geográficas e as 

as relações técnicas. 

 

2.2.3 – O parâmetro Rs  e o bem-estar social 

 

 Analisemos agora se a sociedade realmente aloca a quantidade ótima de 

pesquisadores para a maximização do bem-estar social. No modelo há três 

externalidades que atuam sobre o parâmetro Rs , duas positivas e uma negativa. 

 Citemos em primeiro lugar a negativa. Como vimos anteriormente, há uma 

espécie de congestionamento entre os pesquisadores, o que faz com que muitas 

das “novas” idéias por parte destes não sejam realmente novas. Isso acontece 

porque outros pesquisadores realizaram inovações semelhantes anteriormente ou 

no mesmo período. Em outras palavras, pode-se dizer que há um excesso de 

pesquisas. A magnitude desse congestionamento é tanto maior quanto maior for o 

número de pesquisadores na economia. 

 Para entendermos a segunda externalidade, observemos o gráfico abaixo: 
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Figura 2 

 

  

O ganho para a sociedade proveniente de determinada inovação é ilustrada 

pelo triângulo sombreado. Vimos anteriormente que o estímulo a realizar uma 

inovação é a remuneração que o inovador recebe. Essa remuneração nada mais é 

que os lucros que a inovação gerará. No gráfico, vemos que esse lucro é inferior 

em área ao ganho social. Em outras palavras, há incentivos a menos e, portanto, 

inovações também a menos. 

 Finalmente, a terceira externalidade diz respeito justamente ao foco desse 

trabalho, o transbordamento de conhecimento. Vimos que o estoque de 

conhecimento existente afeta a produtividade da pesquisa. Assumindo φ >0, essa 

influência será positiva. Portanto, novas idéias que venham à tona em um 

determinado período irá induzir outras inovações em períodos posteriores. Porém, 

aqueles pesquisadores não são remunerados por essa contribuição positiva, o que 

faz com que a remuneração total recebida por eles seja de fato inferior à sua 

contribuição à sociedade. Em outras palavras, a remuneração total recebida por 
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eles é de fato inferior à contribuição por parte deles ao bem-estar social. Portanto, 

neste caso, há um número de pesquisadores inferior ao que seria o ótimo social. 

 

2.3 – Conclusões 

 

 Como vimos, devido à característica de não-rivalidade das idéias, o estoque 

de conhecimento, ou tecnologia, existente na economia em determinado período 

deverá ter um impacto positivo sobre a produtividade das pesquisas nesse mesmo 

período. Esse fenômeno é conseqüência do chamado transbordamento de 

conhecimento e, pelo mesmo motivo – o caráter não-rival das inovações - a 

proporção dos trabalhadores envolvidos na área de pesquisas também sofre 

influência semelhante desse fenômeno.  

 Essa dinâmica levará, então, a um maior número de inovações tecnológicas 

a cada período e, conseqüentemente, a uma maior taxa de progresso tecnológico 

ao longo da trajetória de crescimento balanceado. Esta taxa, por sua vez, será o 

fator determinante do crescimento do capital e do produto per capita de longo 

prazo.  

 O passo seguinte, então, é procurar entender as condições que devem 

levar a transbordamentos de maior magnitude. Conforme vimos no capítulo 

anterior, as distâncias geográficas e tecnológicas têm sido apontadas como forças 

de influência sobre esse fenômeno. Com vistas disso, veremos, então, no próximo 

capítulo, a influência dessas duas dimensões tanto de forma isolada quanto de 

forma conjunta. 
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CAPÍTULO III 

O MODELO EMPÍRICO 

 

 

3.1 – O modelo  

 

 Desenvolvamos, então, o modelo empírico10 que nos possibilitará 

avaliarmos a importância da distância geográfica e tecnológica para a ocorrência 

de transbordamentos de conhecimento na indústria paulista. Dentre os esforços 

inovadores por parte de um firma vistos na seção 1.3, o único realmente gerador 

de acumulação do estoque de conhecimento é o investimento em pesquisa e 

desenvolvimento, o que fará nos concentrarmos nestes. Além disso, assumamos 

uma especificação da função de produção do tipo Harrod-neutra, em que a 

tecnologia atua somente sobre a produtividade do trabalho, de tal forma que: 

 

( ) iteLeAPKY it
t

itit
εβλπα=  (1) 

 

 

onde itK  representa o capital, itL  o trabalho, α  e β  seus respectivos parâmetros, 

itε  um distúrbio i.i.d., e a expressão t
it eAP λπ  o estoque de conhecimento à 

                                                 
10 Baseado em Orlando (2000), este construído a partir de Hall e Mairesse (1995). 
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disposição da firma i no período t. Este é função de uma tendência temporal 

exógena λ , de outro fator exógeno A, e de seu estoque de P&D gerador de 

conhecimento, π
itP . Vimos no capítulo 1 que o produto dos esforços de P&D pode 

tomar características ao menos parcialmente não-rivais, o que faz com que o 

estoque de P&D disponível a cada firma seja um agregado dos estoques 

acumulados através de esforços próprios e de terceiros. Representando, então, 

esses esforços respectivamente como itC  e jtC , podemos expressar:  

   

∑
≠

−− +=
I

ij
jtijitit CCP ρρ θγ  (2) 

 

Em outras palavras, aquele estoque será uma combinação de seu próprio 

esforço de P&D, com peso γ , e dos estoques de P&D de outras firmas j, cada 

uma com seu peso ijθ . Ao considerarmos indiferente à firma se o conhecimento 

utilizado em seu processo produtivo fora gerado interna ou externamente, 

podemos assumir uma elasticidade de substituição constante entre essas duas 

fontes, nos fornecendo:  

 

iteLeCCAKY it
t

I

ij
jtijitit

ε

β

λ
ρ

ρρα θγ






















+=

−

≠

−− ∑
1

 (3) 

 

 Extraindo os logaritmos naturais das variáveis e realizando uma expansão 

de série de Taylor de segunda ordem de (3) em torno de 0=ρ , temos: 
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( ) ( ) i

I

ij

I

ij

I

ij

jhijih

I

ih

jiijjijiiii cccccclktay εθθργθρθγββαλ +







−−−−+++++= ∑ ∑ ∑∑

≠ ≠ ≠≠

22

22
 (4) 

 

onde as variáveis representadas por letras minúsculas representam os logaritmos 

naturais das respectivas variáveis com letras maiúsculas, e o subscrito t fora 

suprimido por simplicidade. Supondo-se um valor de 0=ρ , em que a função CES 

corresponde a uma função Cobb-Douglas: 

 

i

I

ij

jijiiii csrclktay εβαλ ++++++= ∑
≠

 (5) 

 

 

em que as estimativas dos pesos de transbordamentos sij podem ser interpretadas 

como elasticidades do produto em relação ao estoque de P&D da respectiva firma 

j.  

 Aquele estoque de P&D externo será, então, a fonte de transborbordamento 

disponível a cada firma. A partir disso, podemos trabalhar com a suposição de que 

a produtividade deste transbordamento varie de acordo com a distância entre as 

firmas doadoras e receptoras, podendo essa distância ser tecnológica ou 

geográfica. Portanto, criemos duas novas variáveis, nc  e zc , representando, 

respectivamente, os investimentos em P&D de firmas próximas e distantes – os 

critérios para a determinação dessas distâncias serão estabelecidos mais a frente. 

Assim, teríamos: 
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∑∑∑
≠≠≠

+=
ZiNi G

iz

zZ

G

in

nN

I

ij

jij cscscs   

 

A partir disso, a equação (5) pode então ser expressa como: 

 

∑∑
≠≠

+++++++=
ZiNi G

iz

iZZ

G

in

nNiiii cscsrclktay εβαλ  (6) 

 

 Podemos ainda enriquecer nossa análise combinando as duas distâncias 

concomitantemente, o que nos fornece um fundo total de transbordamento 

disponível a cada firma dividido em quatro subconjuntos, através da classificação 

exposta na Tabela 1. 

Por meio do mesmo raciocínio que nos fez chegar à equação (6), podemos 

determinar uma nova seguindo a classificação acima:  

 

∑∑∑∑
≠≠≠≠

+++++++++=
ZiZNiZZiNNiN TG

iz

iZZZ

TG

iv

vZN

TG

iu

uNZ

TG

in

nNNiiii cscscscsrclktay εβαλ  (7) 

 

onde GnTni, GnTzi, GzTni e GzTzi são os respectivos subconjuntos definidos 

anteriormente, e n, u,v e z seus respectivos índices. 
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Tabela 1  

Os Fundos de Transbordamento  
 

  GEOGRAFICAMENTE 

  

 
Próximas Distantes 

Próximas NNTG  NZTG  

T
E

C
N

O
LO

G
IC

A
M

E
N

T
E

 

Distantes ZNTG  ZZTG  

 

 

 Dessa forma, por meio da equação (6), poderemos avaliar a influência das 

distâncias geográficas e  tecnológicas para o fenômeno do transbordamento. Por 

sua vez, a equação (7) nos possibilitará traçar um quadro complementar, nos 

permitindo analisar: 

 - concentrando-se apenas nas firmas próximas geograficamente 

(tecnologicamente), a influência das distâncias tecnológicas (geográficas); 

 - utilizando-se somente as firmas distantes geograficamente 

(tecnologicamente), a influência das distâncias tecnológicas (geográficas). 
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3.2 – O problema da simultaneidade 

   

 Voltando-nos ao termo do erro na equação (7), podemos expressá-lo como: 

 

itititit µνωε ++=   

 

onde ω  e ν  são componentes conhecidos pelo produtor mas não pelo 

econometrista, enquanto µ  representa o erro líquido introduzido por 

procedimentos computacionais e de mensuração (líquido na medida em que inclui 

tanto os efeitos dos erros de mensuração do produto quanto dos insumos contidos 

na especificação). A característica marcante do termo µ  é que trata-se de um 

problema apenas do econometrista, não dos produtores. Em outras palavras, ele 

não produz qualquer efeito sobre as tomadas de decisão destes, seja no momento 

presente, seja no futuro. 

 Já os componentes ω  e ν , por outro lado, são identificáveis pelo produtor 

mas não são observáveis pelo econometrista; ω  é conhecido no tempo, afetando 

a atual decisão das variáveis de estado (estoques de capital e de P&D); por outro 

lado, ν  se revela apenas posteriormente, não sendo um componente previsível. 

Isto é, ω  pode afetar as tomadas de decisão atuais, enquanto ν  não terá essa 

mesma influência, embora possa influenciar decisões futuras caso acabe por 

impactar em expectativas futuras acerca de ε . 

Os componentes ω  representam as falhas de especificação feitas pelo 

econometrista ao descrever a situação do produtor. Eles contêm tanto variáveis 
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importantes omitidas quanto erros de aproximação da forma funcional. Estes 

poderiam incluir: componentes de capital não mensurados pelo econometrista; 

níveis de tecnologia e eficiência administrativa; qualidade dos insumos não-

mensurada (terra, trabalho e capital); variáveis de esforço não mensuradas, tal 

como horas-homem e horas-capital; termos de maior ordem - quadrados, produtos 

cruzados, ... – das variáveis explicativas etc. 

Já o componente ν  representa choques não previsíveis, tal como 

condições do tempo não usuais e condições de demanda não esperadas, 

independentes das decisões de momento presente das variáveis explicativas. 

 Dada essa formulação, percebe-se que os componentes ν  podem não 

estar correlacionados serialmente, mas o mesmo não se pode afirmar de ω . Este 

pode estar sendo influenciado por seus valores passados, e, consequentemente, 

também o estariam as variáveis explicativas.  

 Dessa forma, o principal ponto acerca dos componentes ω  é que eles são 

conhecidos pelo produtor e, portanto, são transmitidos temporalmente, à medida 

que sejam relevantes, à escolha da variável trabalho e, com alguma diferença 

temporal, à escolha das variáveis de estado. Essa é a essência do problema de 

simultaneidade para a estimação da função de produção. 
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3.3 – O método de estimação 

 

Para resolver o problema da simultaneidade, reescrevamos (7) como11: 

 

∑∑∑∑
≠≠≠≠

++++++++++=
ZiZNiZZiNNiN TG

iz

itiitZZZ

TG

iv

vZN

TG

iu

uNZ

TG

in

nNNiiii cscscscsrclktay ηωβαλ  (8) 

 

assumindo que itε  possa ser separdo em dois componentes aditivos, itω  e itη , 

conforme explicitado na seção anterior, sendo que ititit µνη += . 

 A partir deste ponto, faremos uso de uma variável de controle12 - insumo 

intermediário (que pode vir a ser gastos em eletricidade, combustível, matéria-

prima etc) – que será função de três variáveis de estado: o estoque de capital ( tk ), 

o estoque de P&D ( tc ), e o choque de produtividade ( tω ):   

 

( )ttttt ckii ,,ω=   

 

Neste ponto faz-se necessária a imposição de duas condições. 

Primeiramente, a de monotonicidade: condicionadas aos estoques de capital e de 

P&D e a um comportamento maximizador de lucros, firmas mais produtivas farão 

uso de mais insumos intermediários. Isso porque, uma vez que um aumento na 

produtividade leva a uma maior produtividade marginal de determinado insumo, 

uma firma otimizadora em ambiente competitivo desejará uma utilização mais 

                                                 
11 Recorreremos aqui a Levinsohn e Petrin (2003) e a Olley e Pakes (1996).  
12 Seguindo o método de Levinsohn e Petrin (2003); Olley e Pakes (1996) faz uso do fluxo anual de 
investimentos como esta variável de controle. 
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intensa deste, até que aquela produtividade marginal caia ao ponto de igualdade 

com seu preço. Assim, caso um determinado choque torne certo insumo 

intermediário mais produtivo, então, por essa mesma lógica, seu uso se tornará 

mais intenso. Da mesma forma, se o choque vir a aumentar a produtividade 

marginal de algum outro insumo que seja complementar a esse insumo 

intermediário, novamente veremos um aumento na utilização deste último. 

Finalmente, se choques de maiores magnitudes, em relação a de menores, 

levarem a aumentos superiores na receita marginal do produto, então, 

condicionado ao estoque de capital e de P&D, firmas mais produtivas demandarão 

mais insumos intermediários que as menos produtivas. Temos, então, o resultado 

da monotonicidade, que será satisfeita desde que firmas mais produtivas 

entendam como sendo mais lucrativo produzirem mais que firmas menos 

produtivas, ao mesmo tempo usando mais insumos intermediários para 

alcançarem esse maior nível de produto. 

Essa condição é necessária para que se possa inverter a função de 

demanda do insumo intermediário, expressando o choque de produtividade em 

função deste e dos estoques de capital e de P&D: 

 

( )ttttt cki ,,ωω =   

 

A segunda condição é a competição das empresas entre si em um 

ambiente perfeitamente competitivo. Essa suposição assegura que os preços dos 

insumos e do produto sejam os mesmos para todas as firmas, nos permitindo 
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estimar a função de demanda pelo insumo intermediário com apenas as variáveis 

de estado entrando como variáveis explicativas.  

 Além disso, a competição perfeita é útil para a condição de monotonicidade: 

sob competição perfeita, uma vez que as firmas enfrentam os mesmos preços de 

insumos e produtos, elas desejarão produzir mais caso sejam mais produtivas, e 

portanto farão um maior uso de insumos intermediários. Se a estrutura de 

mercado não for perfeitamente competitiva, não necessariamente a firma 

responderá dessa maneira a choques positivos de produtividade, já que a firma 

oligopolística pode perceber que, com uma maior produção, seu lucro absoluto 

cairá.  

A partir disso, para estimar os parâmetros dos transbordamentos de P&D, 

reescreveremos (8) como: 

 

( ) ∑∑∑∑
≠≠≠≠

++++++=
ZiZNiZZiNNiN TG

iz

itZZZ

TG

iv

vZN

TG

iu

uNZ

TG

in

nNNttttii cscscscsckily ηφβ ,,  (9) 

 

em que: 

 

( ) ( )ttttiitttt ckircktacki ,,,, ωαλφ ++++=   

 

 Construamos a expectativa da equação (9) condicional a ti , tk  e tc : 

 

[ ] [ ] ( )tttttttttttt ckickilEckiyE ,,,,,, φ+=  (10) 
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uma vez que [ ] ),,(,, tttttttt ckickiE φφ = . Essas expectativas são construídas 

projetando-se ty  e tl  em ti , tk  e tc , por meio de OLS. Subtraindo (10) de (9), 

temos: 

 

[ ] [ ]( ) ∑∑∑∑
≠≠≠≠

+++++−=−
ZiZNiZZiNNiN TG

iz

itZZZ

TG

iv

vZN

TG

iu

uNZ

TG

in

nNNtttttttttt cscscscsckilElckiyEy ηβ ,,,,  (11) 

 

 Já que, conforme sexposto na seção anterior, itη  é independente de tl  e tc , 

pode-se estimar a equação (11) fazendo uso de OLS sem intercepto, nos 

fornecendo os parâmetros desejados.  

 

3.4 – Construção das variáveis 

 

A fim de estimar a equação (11) faremos uso da Pesquisa da Atividade 

Econômica Paulista (PAEP), da Fundação Seade, ano-base 1996. Primeiramente, 

a solução de dois problemas faz-se ainda necessária: as definições de distâncias 

tecnológicas e geográficas. Para solucionar a primeira questão, faremos uso da 

Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) do IBGE, na qual, dentre 

as 17 seções existentes, nos concentraremos na seção D, aquela que agrupa as 

indústrias de transformação. Segundo a Comissão Nacional de Classificação 

(CONCLA), “esta seção compreende as atividades que envolvem a transformação 

mecânica, física ou química significativa de materiais, substâncias ou 

componentes com a finalidade de se obterem produtos novos. Os produtos novos 
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de um estabelecimento podem estar prontos para consumo ou semi-acabados, 

para serem usados como matéria-prima em outro estabelecimento da indústria de 

transformação”. 

“As atividade da indústria de transformação são, freqüentemente, 

desenvolvidas em plantas ou fábricas, utilizando equipamentos motores 

(máquinas) ou equipamentos manuais. É também considerada como atividade 

industrial a produção manual ou artesanal, inclusive quando desenvolvida em 

domicílios, assim como a produção vendida diretamente nos estabelecimentos 

onde é produzida, como as padarias e os ateliês de costura”. 

Esta seção ainda é dividida em 23 chamadas divisões, conforme explicitado 

na Tabela 2. A partir disso, classificaremos duas empresas como próximas 

tecnologicamente caso estejam inclusas na mesma divisão. 

 

Tabela 2 

Divisões da seção D da CNAE 
 

 15 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS 

16 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO 

17 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS 

18 CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E 
ACESSÓRIOS 
 

19 PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE 
ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS DE VIAGEM E 
CALÇADOS 
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20 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA 

21 FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE 
PAPEL 

22 EDIÇÃO, IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES 

23 FABRICAÇÃO DE COQUE, REFINO DE PETRÓLEO, 
ELABORAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NUCLEARES E 
PRODUÇÃO DE ÁLCOOL 

24 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 

25 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE BORRACHA E PLÁSTICO 

26 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-
METÁLICOS 

27 METALURGIA BÁSICA 

28 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL-EXCLUSIVE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

29 FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

30 FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO E 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

31 FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS 
ELÉTRICOS 

32 FABRICAÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO E DE 
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES 

33 FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INSTRUMENTAÇÃO 
MÉDICO-HOSPITALARES, INSTRUMENTOS DE PRECISÃO 
E ÓPTICOS, EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO 
INDUSTRIAL, CRONÔMETROS E RELÓGIOS 

34 FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES, REBOQUES E CARROCERIAS 

35 FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE 
TRANSPORTE 
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TRANSPORTE 

36 FABRICAÇÃO DE MÓVEIS E INDÚSTRIAS DIVERSAS 

37 RECICLAGEM 

 

Na PAEP, as empresas ainda são classificadas de acordo com a região 

administrativa em que se encontram suas sedes, em um total de 15. Essas 

regiões são divididas em: Região Metropolitana de São Paulo, Registro, Santos, 

São José dos Campos, Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, São José do 

Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, Central, Barretos e Franca. 

Faremos uso, então, dessa classificação a fim de determinarmos a distância 

geográfica entre as empresas, sendo que aquelas que tenham suas sedes em 

uma mesma região administrativa serão definidas como sendo próximas 

geograficamente. 

Além disso, para o produto, o trabalho, o investimento e o insumo 

intermediário, faremos uso, respectivamente, do valor adicionado da empresa (em 

reais), do número total de pessoal ocupado na empresa, do investimento total 

realizado pela empresa (em reais), e da compra de insumos (em reais), todos 

estes no ano-base de 1996. Para a construção da variável de P&D – e, 

conseqüentemente, dos fundos de transbordamento – utilizaremos a soma das 

despesas em pesquisa e desenvolvimento com as despesas em royalties e 

assistência técnica, científica e administrativa, no Brasil e no exterior.   
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3.5 – Resultados 

 

 Uma vez calculados os fundos de transbordamento disponíveis a cada 

firma, conforme a metodologia exposta na seção anterior, o passo seguinte é a 

estimação do modelo. Faremo-lo por meio de três abordagens diferentes, 

conforme explicitaremos a seguir.  

 

3.5.1 – Dimensão geográfica 

 

Nessa primeira abordagem, analisaremos a influência dos 

transbordamentos de investimentos em pesquisa e desenvolvimento sobre a 

produtividade das firmas levando-se em conta apenas as distâncias geográficas. 

Para tal, reescrevamos a equação (11) como: 

 

[ ] [ ]( ) ∑∑
≠≠

+++−=−
ZiNi G

iz

itZZ

G

in

nNtttttttttt cscsckilElckiyEy ηβ ,,,,  (12) 

 

em que nc  e Zc  representam, respectivamente, os fundos de transbordamento 

das empresas geograficamente próximas e distantes, conforme definidos na seção 

3.4. Na Tabela 3 abaixo apresentamos os parâmetros estimados: 
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Tabela 3 

Dimensão geográfica* 

 Valor se t Sig. 

β  0,757 0,043 17,454 0,000 

Ns  0,047 0,010 4,793 0,000 

Zs  -0,047 0,010 -4,887 0,000 

    *R2ajustado = 0,354        

  

Os coeficientes de ambos os fundos são altamente significativos, possuindo 

idêntica magnitude mas sinais opostos. Este resultado é consistente com a 

intuição de que investimentos em P&D de empresas geograficamente próximas 

trarão externalidades positivas sobre determinada firma. Assim, fundos de 

transbordamento daquelas deverão levar esta a apresentar um crescimento de 

seu produto em relação à esperança do produto da população.  

Por outro lado, investimentos por parte de empresas distantes levarão 

outras firmas próximas a estas a incrementarem seu produto, levando a um 

acréscimo da esperança do produto populacional. Dessa forma, com esses 

investimentos tendo um impacto menor na produção de firmas distantes, esta 

cairá em relação à sua esperança, o que nos explica o coeficiente negativo obtido.   
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3.5.2 – Dimensão tecnológica 

 

Agora, analisemos os transbordamentos apenas com relação às distâncias 

tecnológicas, semelhantemente ao que fizemos na sub-seção anterior. Assim, tal 

como feito anteriormente, reescrevamos a equação (11) como: 

 

[ ] [ ]( ) ∑∑
≠≠

+++−=−
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iz

itZZ

T

in
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em que nc  e Zc  representam, respectivamente, os fundos de transbordamento 

das empresas tecnologicamente próximas e distantes. Estimando os parâmetros, 

então, obtemos os resultados apresentados na tabela abaixo: 

 

Tabela 4 

Dimensão tecnológica* 

 Valor se t Sig. 

β  0,732 0,044 16,540 0,000 

Ns  0,034 0,017 1,984 0,048 

Zs  -0,029 0,014 -2,044 0,041 

   *R2ajustado = 0,322 

  

Assim, percebemos que os coeficientes de ambos os fundos de 

transbordamento são significativos a 5%, indicando que eles realmente exercem 

influências sobre a produtividade das empresas. Neste caso também os 
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coeficientes apresentam sinais opostos e magnitudes semelhantes. Desta forma, a 

mesma análise feita com relação à dimensão geográfica também se aplica à 

tecnológica.  

 

3.5.3 – Dimensões geográfica e tecnológica 

 

Esta seção apresenta as estimativas para o modelo que compreende tanto 

a dimensão tecnológica quanto a geográfica. Portanto, recorramos novamente à 

equação (11), contendo os quatro fundos de transbordamento que combinam 

ambas as distâncias: 

 

[ ] [ ]( ) ∑∑∑∑
≠≠≠≠

+++++−=−
ZiZNiZZiNNiN TG

iz

itZZZ

TG

iv

vZN

TG

iu

uNZ

TG

in

nNNtttttttttt cscscscsckilElckiyEy ηβ ,,,,  (11) 

 

em que nc , uc , vc  e Zc  representam, respectivamente, os fundos de 

transbordamento de firmas próximas geograficamente / próximas 

tecnologicamente, próximas geograficamente / distantes tecnologicamente, 

distantes geograficamente / próximas tecnologicamente e distantes 

geograficamente / distantes tecnologicamente. A Tabela 5 apresenta, então, os 

resultados obtidos: 
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Tabela 5 

Dimensões geográfica e tecnológica* 

 Valor se T Sig. 

β  0,771 0,046 16,702 0,000 

NNs  0,015 0,015 1,010 0,313 

NZs  0,038 0,018 2,079 0,038 

ZNs  0,025 0,017 1,523 0,128 

ZZs  -0,069 0,019 -3,580 0,000 

     *R2ajustado = 0,335 

 

Assim, obtemos apenas dois coeficientes significativos a pelo menos 10% 

(além de β ), sendo eles os referentes a fundos de transbordamentos 

provenientes de firmas tecnologicamente distantes. De qualquer forma, estes 

resultados nos permite traçar um quadro complementar ao providenciado pelas 

restrições encontradas nas duas seções anteriores: considerando exclusivamente 

as empresas de distintos setores industriais, vemos que os investimentos em P&D 

por parte de uma determinada firma leva outras fimas da mesma região 

administrativa a incrementarem seu produto em relação à esperança da 

população. Contrariamente, investimentos de firmas de outras regiões levam a 

uma queda do produto das firmas daquela região em relação à esperança – 

devido ao incremento desta. Portanto, conclui-se que, registrigindo-se às 

empresas distantes tecnologicamente, a distância geográfica é um fator de 

influência positiva sobre o fenômeno do transbordamento.  
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De forma semelhante, um quadro completo poderia ser traçado tomando-se 

os quatro coeficientes em conjunto, controlando-se para empresas próximas 

geográfica e tecnologicamente e distantes geograficamente. Porém, infelizmente, 

a falta de significância encontrada nos outros dois coeficientes invalida tal análise.    

 

3.6 – Conclusões 

 

 Essa análise ajuda a construir o nosso entendimento acerca da influência 

dos fatores tecnológicos e geográficos nos transbordamentos de 

investimentimentos em pesquisa e desenvolvimento na indústria paulista. As 

estimativas dos parâmetros obtidas por meio da função de produção nos indicam 

a significância dos transbordamentos e o comportamento destes do ponto de vista 

geográfico e tecnológico.  

Os resultados das regressões aqui apresentadas são consistentes com 

outros estudos acerca da influência exercida pelas distâncias tanto geográficas 

quanto tecnológicas sobre os transbordamentos de conhecimento.  Realmente, a 

teoria MAR, exposta no capítulo 1, segundo a qual a homogeneidade entre as 

firmas favoreceria a ocorrência de transbordamentos é corroborada pelo modelo 

da seção 3.5.2, restrito apenas à dimensão tecnológica.  

Mais ainda, os resultados da análise bi-dimensional abordada na seção 

3.5.3 sugerem também a importância da proximidade geográfica quando a 

condicionamos à relação técnica entre a fonte do transbordamento e seu receptor, 

nos mostrando que os transbordamentos entre firmas de diferentes setores 

industriais são favorecidos pela proximidade geográfica. Esse resultado vai de 
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encontro a Jacobs (1969), que salienta a importância da aglomeração urbana para 

a produtividade industrial, uma vez que firmas heterogêneas seriam beneficiadas 

pelos fluxos de transbordamento entre elas.  

Finalmente, os resultados da seção 3.5.1, que analisa isoladamente a 

dimensão geográfica, também corroboram os diversos autores – como Jacobs 

(1969), von Hipple (1994) e Feldman (1994) – que procuraram explicar a influência 

dessa dimensão no fenômeno do transbordamento. É importante, neste caso, 

levar-se em consideração o fato de que empresas do mesmo setor tendem a se 

aglomerar geograficamente, o que leva à possibilidade de que a real força motriz 

por detrás desses transbordamentos seja, na realidade, a proximidade 

tecnológica. A análise bi-dimensional, porém, nos permitiu isolar essa questão e 

constatar que a proximidade geográfica realmente é um catalisador dos 

transbordamentos quando tomamos apenas as firmas distantes geograficamente 

(infelizmente, a falta de significância dos demais parâmetros não nos permitiu 

realizar uma análise semelhante com relação às firmas próximas em termos 

tecnológicos). 

É digno de nota, ainda, que, se a importância dos transbordamentos de 

conhecimento para o crescimento econômico é um fenômeno que tem sido 

amplamente identificado, o mesmo não pode ser dito com relação aos 

mecanismos pelos quais esse conhecimento é difundido entre firmas e indivíduos. 

Os estudos com base na função de produção, devido às limitações desse 

instrumental, têm se focado em aspectos quantificáveis da inovação, não levando-

se em consideração o complexo processo de acumulação tecnológica por meio do 

desenvolvimento do conhecimento tácito. Este, de fato, é fruto de transações que 
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envolvem intituições locais, convenções sociais, direitos legais e interesses 

econômicos. Realmente, faz-se necessária a identificação dos mecanismos pelos 

quais o conhecimento se propaga, é posto em prática e se concentra 

geograficamente, para a devida focalização de políticas públicas com vistas ao 

crescimento e ao desenvolvimento econômico. 

Com esse objetivo, diversos autores têm investigado a relação da 

capacidade dos agentes em reconhecerem, assimilarem e aplicarem novos 

conhecimentos científicos, com a inserção das universidades e institutos de 

pesquisa no ambiente econômico. De um lado, as universidades podem servir 

como fontes de conhecimento dotado de caráter público disponível para a 

exploração comercial por parte das empresas privadas, como apontado por Jaffe 

(1989), Acs, Audretsch e Feldman (1992), Mansfield (1995) e Audretsch e 

Feldman (1996a). Por outro lado, elas também podem facilitar os 

transbordamentos por servirem de fontes para o recrutamento de talentos para a 

região, inserindo-os na indústria e constituindo uma plataforma de interação entre 

firmas, indivíduos e agentes governamentais – vide Powell, Koput e Smith-Doerr 

(1996) e Florida e Cohen (1999) . 

Outro campo de investigação tem se preocupado com a questão do 

empreendedorismo, de acordo com dois enfoques diferentes. O primeiro deles 

segue a óptica do modelo de Income Choice13, no qual os indivíduos se 

confrontam com a escolha entre renda proveniente de salários como 

trabalhadores em determinada firma ou de lucros esperados oriundos de um 

potencial empreendimento. A partir disso, esses lucros esperados tenderiam a ser 
                                                 
13 Originalmente desenvolvido por Knight (1972), e mais tarde retomado por Lucas (1978). 
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maiores em aglomerações industriais, já que nestas haveria um maior acesso a 

distintas fontes de conhecimento tácito. Com isso, a proximidade geográfica e os 

conseqüentes transbordamentos incentivariam a constituição de atividades 

empreendedorísticas14. 

Um segundo enfoque, a partir de Schumpeter (1982), considera o 

empreendedor um agente de mudança de uma economia baseada no 

conhecimento, de tal forma que suas atividades levariam determinada região a 

superiores níveis de atividade econômica. Dessa forma, faz-se a relação da 

atividade empreendedorística ao transbordamento de conhecimento gerador do 

crescimento econômico de delimitada região15.           

A significância e a magnitude dos transbordamentos de P&D aqui relatados 

levam ainda a importantes considerações acerca do papel da intervenção pública 

no que diz respeito a pesquisa e desenvolvimento. Conforme vimos no Capítulo 2, 

as externalidades positivas conseqüentes de atividades de inovação sugerem que  

possa haver uma escassez de incentivos à geração de um nível socialmente ótimo 

de atividade de P&D. De qualquer forma, há ainda que se ponderar a maior 

lucrativade que a pesquisa privada possui sobre a pública, de um lado devido ao 

caráter mais puro desta última, mas de outro à diferença de incentivos quanto ao 

direcionamento de recursos em cada um desses setores.  

                                                 
14 Exemplos de estudos nesse sentido são Pfirrmann (1994) e Soubeyran e Thisse (1999). 
15 Vide Audretsch e Fritsch para uma análise da questão na Alemanha, e Reynolds (1999) para os 
EUA. 
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