
 
 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

PADRÕES SETORIAIS DE INOVAÇÃO DA 

ECONOMIA BRASILEIRA – UM OLHAR SOBRE OS 

DADOS DA PINTEC –  

EDIÇÕES DE 2000 A 2014 

 

MÁRCIA CARVALHO RIBEIRO 
Rio de Janeiro - 2018 

DISSERTAÇÃO APRESENTADA À ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA E DE EMPRESAS PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE  
 



 

 

       
                        Ficha catalográfica  elaborada pela Biblioteca Mario Henrique Simonsen/FGV 

 

 

 
 

       Ribeiro, Márcia Carvalho    

          Padrões setoriais de inovação da economia brasileira - um olhar sobre os dados da    
       PINTEC -  edições de 2000 a 2014 / Márcia Carvalho Ribeiro. – 2018. 

          406 f.  
 

          Dissertação (mestrado) - Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas,   
       Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. 

          Orientador: Kaizô Iwakami Beltrão. 

          Inclui bibliografia.  
 

         1. Inovações tecnológicas – Política governamental. 2. Pesquisa industrial. I. Beltrão,  
      Kaizô I. (Kaizô Iwakami). II. Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas.  

      Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. III. Título. 

 
                                                                                  CDD – 338.064 

 
 

 

 





 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho às minhas filhas Lia Cristal 
e Shanti, que sempre souberam que eu nunca 
desistiria e por serem minhas eternas 
inspirações. 

 

  



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 Serei eternamente grata ao meu mestre e amigo, Prof. Kaizô Beltrão, que 

soube compreender minhas limitações, ensinar-me que poderia superar meus limites 

e que esteve disponível em todos os momentos que precisei de sua orientação, com 

paciência e sabedoria.  

Agradeço à minha família, que mesmo de longe me incentivou a seguir em 

frente e acreditou na minha capacidade de concluir este trabalho, mesmo diante de 

todos percalços enfrentados nesse período.  

Agradeço a minha amiga Gislaine Marins, que sem saber sempre inspira à 

evolução intelectual e como sempre, foi colaborativa e amorosa comigo.  

Agradeço ao meu amigo e colega Rossandro Ramos que no momento em que 

eu não avançava mais, me pegou pela mão e foi responsável pelos primeiros passos 

da versão atual.  

Agradeço à Miria Almeida e Carlos Lessa, funcionários atenciosos e prestativos 

da Sala de Sigilo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Sou grata também a essa força, que não sei bem de onde vem, mas que esteve 

presente comigo em todos os momentos. 

  



 

 

 

RESUMO 

Objetivo - O presente trabalho faz uma verificação sobre a adequação da proposta 

elaborada por Keith Pavitt (1984), no artigo Sectoral patterns of technical change: 

Towards a taxonomy and a theory, para a economia brasileira.  

Metodologia - A avaliação é realizada a partir das informações da Pesquisa de 

Inovação – PINTEC, conduzido pelo Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), utilizando-se dados de todas as seis edições disponíveis, através de análise 

multivariada, utilizando a técnica de clusters em duas etapas. As variáveis 

selecionadas foram agrupadas de forma a possibilitar a análise de determinadas 

características da inovação, quais sejam: Fontes internas e externas de inovação, 

Tipos de conhecimento e formas de aprendizagem, Foco da trajetória tecnológica, 

Tipos de resultado inovativos, e Estrutura e desempenho.  

Resultados - Conclui-se o trabalho reconhecendo que é possível aplicar o mesmo 

padrão setorial, porém as características da economia nacional divergem daquelas 

encontradas no trabalho original, devendo ser adequadas à nossa realidade. Propõe-

se que este estudo seja aprofundado setorialmente, possibilitando a elaboração de 

políticas e programas que sejam mais efetivos na elevação e no ritmo do progresso 

tecnológico no País. 

Limitações – As limitações do presente trabalho são algumas generalizações que 

foram realizadas para viabilizar a comparabilidade entre as diferentes edições da 

PINTEC, uma vez que a medida da sua evolução, foram sendo abrangidos diferentes 

atividades econômicas à Pesquisa. Adicionalmente, em 2007 houve uma revisão do 

Cadastro de Atividades Econômicas (CNAE), forçando uma correspondência das 

informações aplicando-se subjetivamente uma decisão de classificação, embora a 

disponibilização da tabela de correspondências pelo IBGE. Como toda a taxonomia, 

esse trabalho deixa de avaliar uma série de características de padrões tecnológicos, 

limitando aqueles propostos por Pavitt. 



 

 

 

Aplicabilidade do trabalho – os resultados deste trabalho possibilitam subsidiar a 

elaboração de políticas públicas e de outros trabalhos que pretendam aprimorar a 

aplicação de recursos governamentais no fomento à inovação tecnológica na indústria 

brasileira. 

Contribuições sociais – O trabalho pretende disponibilizar insumos para formulação 

de políticas públicas mais assertivas e efetivas, possibilitando que ações 

governamentais possam ser mais benéficas à sociedade através da ampliação do 

desenvolvimento econômico e social do País. 

Originalidade – O diferencial do presente trabalho é propor uma revisitação da 

taxonomia de Pavitt utilizando todas as seis edições existentes da PINTEC até o 

momento, promovendo dessa forma, um período abrangente de resultados sobre 

inovação no Brasil para análise. 

 

Palavras-chave: tecnologia; padrões setoriais; inovação; inovação tecnológica; 

Pavitt; taxonomia; PINTEC. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado/artigo original. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

Purpose - The present paper makes a check on the adequacy of the proposal 

elaborated by Keith Pavitt (1984), in the article Sectoral patterns of technical change: 

Towards a taxonomy and a theory, for the Brazilian economy. 

Methodology - The evaluation is based on information from the Innovation Survey - 

PINTEC, conducted by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), 

using data from all six editions available through multivariate analysis using the 

clusters technique in two steps. The selected variables were grouped in order to allow 

the analysis of certain innovation characteristics, such as: Internal and external 

sources of innovation, Types of knowledge and forms of learning, Technological 

trajectory focus, Innovative types of results, and Structure and performance. 

Findings - The paper concludes by acknowledging that it is possible to apply the same 

sectoral standard, but the characteristics of the national economy differ from those 

found in the original work, and should be appropriate to our reality. It is proposed that 

this study be deepened in the sector, enabling the elaboration of policies and programs 

that are more effective in raising and at the pace of technological progress in this 

country. 

Research limitations - The limitations of the present work are some generalizations 

that were made to make comparability between the different editions of PINTEC 

possible, since the measurement of its evolution was covered by different economic 

activities to the survey. Additionally, in 2007 there was a review of the Economic 

Activity Register (CNAE), forcing a correspondence of information subjectively 

applying a classification decision, although the provision of the correspondence table 

by IBGE. Like all taxonomies, this work fails to evaluate a series of characteristics of 

the technological patterns, limiting those proposed by Pavitt. 



 

 

 

Pratical implications - The results of this work make it possible to subsidize the 

elaboration of public policies and other works that intend to improve the application of 

governmental resources in the promotion of technological innovation in Brazilian 

industry. 

Social implications - The work intends to provide inputs for the formulation of more 

assertive and effective public policies, enabling governmental actions to be more 

beneficial to society through the expansion of the country's economic and social 

development. 

Originality - The differential of the present work is to propose a revisitation of the Pavitt 

taxonomy using all six existing editions of PINTEC to date, thus promoting a 

comprehensive period of results on innovation in Brazil for analysis. 

 

Keywords: technology; sectoral patterns; innovation; tecnologic innovation; Pavitt; 

taxonomy; PINTEC. 

Article category: Master's thesis / original article. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Um país continental e com a diversidade cultural e geográfica como as do Brasil 

não pode prescindir de políticas assertivas e focadas para a promoção de seu 

desenvolvimento. Sabe-se que há diferentes determinantes para que uma nação se 

desenvolva, possibilitando a redução das diferenças sociais e proporcionando mais 

qualidade de vida para sua população. As características dos países podem impactar 

na importância de cada fator para a promoção do desenvolvimento (tamanho, riquezas 

naturais, cultura, níveis educacionais, desigualdades sociais etc.), assim como os 

condicionantes financeiro, político, institucional e macroeconômico devem ser 

considerados, sob pena de minarem políticas explícitas, que poderiam estar 

contribuindo para a desejada endogeneização do progresso técnico no Brasil 

(CASSIOLATO & LASTRES, 2005; CASSIOLATO & LASTRES, 2015). No entanto, 

atualmente, estudos têm apontado que a mudança estrutural baseada em inovação 

tecnológica e diversidade produtiva é vista como o fator central para o processo de 

desenvolvimento econômico (CASSIOLATO & LASTRES, 2017; CARVALHO & 

KUPFER, 2011). 

 A assertividade das políticas está intrinsecamente ligada a uma visão mais 

correta da realidade sobre a situação que se deseja mudar. Nota-se que a visão 

econômica sobre os fatores que determinam o crescimento evoluiu ao longo dos anos, 

desde a Revolução Industrial. As análises sobre causa e efeito e a leitura sobre a 

composição da estrutura da indústria foi significativamente alterada nesse período. 

Também foram criados conceitos e definições relevantes que acompanham as 

mudanças de paradigmas. Nesse sentido, e baseando-se na atualização dessas 

novas formas de enxergar como se dão os resultados que o progresso tecnológico 

traz para o crescimento econômico, que este trabalho está sendo proposto. 
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1.1. Justificativa 

Sendo o processo tecnológico um componente crucial para o 
desenvolvimento econômico, as informações que permitam entender 
seu processo de geração, difusão e incorporação pelo aparelho 
produtivo são de fundamental importância para o desenho, 
implementação e avaliação de políticas voltadas para a sua promoção 
e para a definição das estratégias privadas (IBGE, 2004). 

 A escolha do tema padrões setoriais de inovação relaciona-se com a 

centralidade que a mudança estrutural nos padrões tecnológicos tem representado, 

sendo vista como motor do desenvolvimento econômico nos países. A inovação, 

principalmente tecnológica, tem sido responsável por romper ou aperfeiçoar técnicas 

e processos de produção que tornam as economias mais competitivas (OLIVEIRA, 

2001)  

 

1.1.1. A importância da inovação para o desenvolvimento econômico 

 Embora estudiosos, há décadas, estudem a influência da inovação tecnológica 

no crescimento econômico, apenas Joseph Schumpeter e Karl Marx assumiram-na 

como central nas suas teorias, conforme afirmado por Dosi et al. (1988). No Brasil, 

inúmeros estudos têm sido realizados visando demonstrar a importância da inovação 

para o crescimento e desenvolvimento nacional (ARBIX et al., 2010). De acordo com 

De Negri & Salerno (2005), 

A indústria brasileira é uma das maiores e mais diversificadas dos 
países em desenvolvimento. Sua produção, suas exportações e os 
empregos que ela gera são essenciais para o desenvolvimento 
sustentável da economia e para a melhoria das condições de vida da 
população. A inserção internacional mais dinâmica e competitiva da 
indústria brasileira depende do desenvolvimento acelerado de novas 
tecnologias e novas formas de organização da produção. No cenário 
mundial, a competitividade da indústria está baseada na diferenciação 
de produtos e processos e a inovação tecnológica é o elemento-chave 
(DE NEGRI & SALERNO, 2005). 

 No estudo de caráter estrutural realizado pelo IPEA, chamado Inovações, 

padrões tecnológicos e desempenho das firmas industriais brasileiras (DE NEGRI & 
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SALERNO, 2005), no qual foram reunidas informações das mais diversas bases de 

dados sobre a indústria nacional, foi apontada a necessidade de uma política de 

desenvolvimento industrial que promova a inovação e a diferenciação dos produtos. 

No mesmo sentido Oliveira (2001) afirma que com as mudanças nas relações 

internacionais tem aumentado o nível de exigências para a inserção e manutenção 

das economias, são eles: um nível mais alto de competitividade, maior controle sobre 

as ações que afetam o meio ambiente e a saúde pública, e um maior nível de 

capacitação da mão-de-obra. Essas exigências traduzem-se em uma necessidade de 

imediato incremento na performance inovativa no Brasil. Avellar (2009) reforça que a 

política tecnológica tem representado a parte central da agenda econômica nos países 

desenvolvidos e emergentes, principalmente políticas de fomento à inovação. Britto et 

al. (2009) afirmam que “os resultados econômicos dos países são positivamente 

correlacionados com seu ritmo inovativo, tanto de inovações radicais quanto 

incrementais em novos produtos”. 

 Nesse sentido, compara-se o investimento em atividades de P&D realizadas 

por países desenvolvidos e o Brasil. Na Europa, Estados Unidos e Japão, esse 

investimento varia entre 2 e 4% do PIB, sendo que a participação do setor privado 

representa mais que 70% desse valor. Já no Brasil esse percentual historicamente 

orbitou em 1% do PIB, e a maioria dos recursos gastos através de iniciativas 

governamentais. Segundo dados do MCTIC, em 2015 o percentual do PIB em 

atividades de pesquisa e desenvolvimento chegou a 1,24% e o setor privado foi 

responsável por 52% desse investimento, porém com financiamento de 34% das 

empresas através de apoio governamental (PARANHOS & HASENCLEVER, 2017). 

 Como pode ser observado na Figura 1 abaixo, a partir da extração de 

informações de todas as PINTEC1 realizadas, no que tange ao setor industrial, por um 

longo período não houve evolução significativa das taxas de inovação, independente 

                                            

1 Refere-se a todas as Pesquisas de Inovação (PINTEC) realizadas até o momento. Trata-se de 
pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a cada três anos. A 
primeira foi publicada em 2000 e a última, até esta data, foi publicada em 2014. 
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do porte da empresa. No entanto, é possível verificar que a inovação na média-grande 

e grande empresa (acima de 249 empregados) é bastante superior à taxa que ocorre 

nas pequenas empresas, no setor industrial. 

Figura 1 - Evolução da Taxa de Inovação da Indústria no Brasil, por tamanho das empresas - PINTEC 
2000 a 2014 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenação da Indústria, Pesquisa de Inovação. 
Elaboração da autora. 

Em um estudo da CEPAL (2007) foi constatado que as firmas inovadoras 

apresentam produtividade superior, de 8 a 24%, em relação as não inovadoras. É 

sabido também que há uma relação positiva entre inovação, exportação, tamanho e 

produtividade das firmas, assim como já foi estudada a relação de causalidade entre 

inovação e exportação, fatores esses que implicam em maior produtividade e em 

maior crescimento das firmas (ARBACHE, 2005). Kannebley, Valery e Araújo (2008) 

analisaram os reflexos da inserção de novos produtos para a melhoria do 

desempenho de empresas no que tange a produtividade do trabalho, faturamento, 

tamanho (medido pelo número de pessoas ocupadas), produtividade do capital e 

market share, concluindo pela existência de correlação positiva entre essas variáveis. 
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Por fim, Nelson & Winter (1982) também se debruçaram sobre a importância da 

mudança técnica como uma das principais fontes de crescimento e mudança 

estrutural na economia, em um dos estudos que fundaram as bases da teoria 

evolucionista da inovação.  

 

1.1.2. Necessidade de políticas públicas mais específicas 

Conforme Cassiolato & Lastres (2005), a perspectiva histórica mostra que cabe 

ao Estado, a maior importância para a estruturação, indução e coordenação das novas 

forças produtivas, necessárias ao desenvolvimento econômico sustentável do País. 

Fazendo uma análise sobre a importância atribuída à inovação para o alcance desse 

desenvolvimento alguns estudos apontam que nos países mais relevantes para essa 

análise, como Estados Unidos, Canadá, Finlândia, França, Inglaterra, Japão e Coréia 

do Sul, o assunto inovação é tratado nas esferas mais altas de governo (DE NEGRI 

& KUBOTA, 2008; ARBIX et al., 2010). 

Segundo a Organização para Cooperação Econômica e 
Desenvolvimento (OECD, 2005a), as políticas de inovação constituem 
um amálgama das políticas de ciência, de tecnologia e industrial. Uma 
política de inovação parte da premissa de que o conhecimento tem, em 
todas as formas, um papel crucial no progresso econômico, e que a 
inovação é um processo econômico e sistêmico (SALERNO & 
KUBOTA,2008). 

Em um ambiente econômico há uma infinidade de tipos de firmas e 

configurações de mercado. O estabelecimento de uma taxonomia para uma economia 

específica traduz-se em um esforço de agrupar e classificar as empresas ou demais 

agentes a partir de determinados critérios de análise, sem a pretensão de cobrir toda 

a diversidade de firmas existentes em um espaço ou tempo delimitado (TIGRE, 1998). 

A proposta de taxonomia explicitada no artigo de Keith Pavitt (1984), representa o 

estabelecimento de categorização e análise de padrões setoriais a fim de conhecer 

melhor o sistema nacional de inovação e os elementos necessários à construção de 

políticas mais consistentes e efetivas, que abranjam as características da produção 

de tecnologia e reflitam a diversidade setorial, possibilitando dessa forma a tomada 
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de decisões mais assertivas. Nesse mesmo sentido, Avellar (2009), analisando o 

impacto de ações governamentais para o desenvolvimento, concluiu que políticas de 

fomento à inovação têm impacto positivo, resultando em aumento de 54 a 100% dos 

gastos das empresas em P&D. 

Estabelecer padrões setoriais através da identificação de formas de 

acumulação de conhecimento, interação com outras empresas ou instituições, 

motivações etc. é possível, considerando que as empresas tendem a se comportar de 

forma semelhante, as rotinas e desafios são similares, permitindo a projeção para a 

indústria e facilitando dessa forma a análise das tendências tecnológicas e a busca 

por inovações. (CAMPOS, 2005) 

 

1.1.3. Ambiente macroeconômico 

Pretende-se aqui contextualizar brevemente a situação macroeconômica do 

País no período de 2001 a 2015, a fim de traçar um cenário de fundo para o 

comportamento do processo de inovação que está intrinsecamente relacionado ao 

comportamento dos agentes econômicos do país, os quais, direta ou indiretamente, 

compõem o sistema nacional de inovação, visto que o presente trabalho analisa os 

resultados da PINTEC ao longo desse período. 

O Produto Interno Bruto (PIB) é um dos indicadores mais utilizados para 

mensuração da atividade econômica de uma região ou país. Trata-se do somatório de 

todos os bens e serviços finais produzidos em uma economia (considerando 

agropecuária, serviço e indústria). Não pode ser visto como um indicador de 

desenvolvimento em função de não abranger outras variáveis importantes, tais como 

nível e distribuição de renda, expectativa de vida e níveis de saúde e educação. Já o 

PIB per capita, foi um dos primeiros indicadores de qualidade de vida utilizados, 

embora as receitas oriundas de uma maior produção em um determinado local nem 

sempre sejam apropriadas pela população residente no local em questão. Abaixo, a 
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Figura 2 monstra a evolução do PIB Nacional e o PIB per capita a preços constantes, 

no período mencionado. 

Figura 2 - PIB Nacional e per capita a preços constantes – 2001 a 2015 

 

Fonte de dados: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. 

A economia brasileira historicamente depende das exportações de matérias-

primas e produtos agrícolas, o que a deixa atrelada ao bom andamento da economia 

dos países centrais, principalmente. O comportamento do PIB nos últimos anos 

demonstra que a produção nacional arrefeceu, repercutindo principalmente as crises 

internacionais. Entre 2008 e 2009, ocorreu a “Grande Recessão” protagonizada pelos 

Estados Unidos, no qual em função de um relaxamento da avaliação de risco sofreu 

a maior crise financeira vivida desde à década de 30, afetando, por conseguinte, a 

economia global. Entre 2009 e 2010 houve a “Crise da dívida da Europa” na qual a 

Grécia reconheceu que o déficit daquele país era muito superior ao anteriormente 

revelado. As dúvidas em relação à situação econômica grega suscitaram 

questionamentos em relação à capacidade de pagamento de outros países europeus, 

tais como Portugal, Espanha, Itália e Irlanda.  
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No entanto, em 2010 o Brasil alcançou uma inflexão positiva do PIB, 

considerando os últimos 20 anos. As exportações brasileiras bateram recorde em 

2011 em função do aumento da demanda da China, que importou principalmente 

minério de ferro, café, soja e petróleo, o que foi chamado de “boom das commodities”. 

Nesse momento, o governo optou por estimular a demanda, reduzindo a taxa básica 

dos juros em 2009 e 2010. O governo então atuou no corte de impostos e expansão 

dos gastos públicos para estimular o consumo interno e ampliar a infraestrutura. 

Muitos empregos foram gerados nesse período e o nível de renda aumentou 

consideravelmente, reduzindo-se as disparidades sociais no Brasil. Porém, a indústria 

não venceu o aumento da produtividade necessária para dar vazão à demanda 

interna, associado a uma grande valorização do Real frente ao dólar, o que permitiu 

um crescimento maior do que o desejado das importações, principalmente vindas da 

China. 

A partir de 2011 também foram sentidos os efeitos do grande volume de gastos 

públicos realizados no período anterior, com o crescimento exacerbado da dívida 

pública e consequente aumento da taxa de juros. E em 2014, com as revelações da 

operação “Lava-jato” a economia nacional sucumbiu a uma profunda crise política, da 

qual não saiu até o momento. 

 

1.2. Objetivo geral 

Este trabalho visa verificar a adequação da taxonomia de padrões setoriais de 

inovação tecnológica para o Brasil, utilizando-se as informações geradas nas PINTEC 

realizadas ao longo dos anos, a partir da metodologia iniciada por Keith Pavitt, em seu 

trabalho publicado em 1998. O trabalho de Pavitt utilizou informações de cerca de 

duas mil empresas da Inglaterra. Sua taxonomia considerou diferentes atributos de 

que as empresas se utilizaram para realizar suas inovações, tais como: fontes de 

informação; tipos de conhecimento e formas de aprendizado relevantes para inovar; 

foco das trajetórias tecnológicas; resultados inovativos e variáveis de estrutura e 
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desempenho. Estes mesmos agrupamentos são utilizados no presente trabalho, que 

também possui o ineditismo de que abrange todas as PINTEC realizadas até o 

momento, diferentemente dos trabalhos similares que, de forma geral, abrangeram 

apenas uma edição da Pesquisa (SBRAGGIA et al., 2002; KANNEBLEY, PORTO, 

PAZELLO, 2004; CAMPOS & URRACA RUIZ, 2009; SILVA, 2013; SILVA & SUZIGAN, 

2014). 

 

1.3. Objetivo específico 

A partir da aplicação metodológica, objetiva-se identificar os setores que 

compõem cada cluster na economia brasileira, assim como sua proximidade ou 

distanciamento da taxonomia proposta por Keith Pavitt (1998). 

 

1.4. Escopo do trabalho 

Pretende-se objetivamente agrupar os setores da economia pelos atributos 

citados na taxonomia de Pavitt, que as caracterizam, facilitando dessa forma a 

identificação e o perfil existente para uma possível elaboração de políticas mais 

focadas. Este trabalho não intenciona direcionar políticas de apoio ou de 

impulsionamento de investimento para diferentes setores da economia. Tampouco 

pretende dizer qual o tamanho ou tipo de empresa que deve ser alvo de políticas 

públicas. Não faz parte de seu escopo indicar os estágios de inovação para o apoio 

que devem ser considerados na elaboração de políticas ou mesmo que tipo de política 

seria mais adequada para o Brasil. O fato de as iniciativas poderem ser 

complementares ou substitutas também não será avaliado.  

A pergunta de pesquisa que se pretende responder com este trabalho é: será 

possível estabelecer um padrão setorial de inovação para a economia brasileira 

utilizando a proposta de padronização elaborada por Pavitt (1984) para a economia 

inglesa? 
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Este trabalho está organizado em cinco capítulos. Além desta introdução, no 

capítulo dois são apresentados os conceitos e tipologias da inovação e as principais 

escolas, baseado na bibliografia disponível. O terceiro capítulo contém o referencial 

metodológico, que consiste em informações sobre as bases de dados utilizadas, a 

seleção das variáveis para estruturação dos cinco agrupamentos; descrição e 

definições sobre análise de clusters; montagem da base de dados; e os diferentes 

procedimentos estatísticos utilizados nas ferramentas SAS e SPSS. No quarto 

capítulo são apresentadas os resultados dos clusters para os agrupamentos 

estabelecidos. No capítulo cinco, é realizada a análise do padrão setorial de acordo 

com a propostas de taxonomia de Pavitt (1984). No sexto capítulo faz-se as 

considerações finais sobre o trabalho realizado, no intuito de propor, a partir dos 

resultados, uma taxonomia setorial sobre inovação tecnológica no Brasil, baseada nos 

dados de diferentes edições da PINTEC. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

O presente capítulo apresenta os elementos teóricos necessários para 

embasar o objeto da pesquisa, que consiste em elaborar uma proposta de padrão 

tecnológico setorial da inovação para os principais setores da economia brasileira. 

Para tanto, inicia-se com a abordagem dos conceitos de inovação, bem como as 

principais tipologias utilizadas na PINTEC. 

Em seguida, apresenta-se as principais escolas de pensamento da economia 

da inovação e sua respectiva evolução, inclusive, introduzindo-se a ideia força da 

taxonomia de Pavitt (1984), que busca mapear um padrão tecnológico das indústrias. 

Por fim, faz-se um levantamento dos principais estudos realizados no mesmo sentido 

no Brasil, a fim de comparar suas conclusões e diferenciais.  

 

2.1. Inovação: conceitos e tipologia 

Coube a Schumpeter (1912), quando publicou a Teoria do Desenvolvimento 

Econômico, colocar a inovação como o motor do progresso e desenvolvimento das 

nações. Para Schumpeter, tanto nessa obra, quando em Capitalismo, Socialismo e 

Democracia (1942), são cinco os tipos de inovações existentes:  

i) introdução de novos produtos; 

ii) introdução de novos métodos de produção; 

iii) abertura de novos mercados 
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iv) desenvolvimento de novas fontes provedoras de matérias-primas e outros 

insumos; 

v) criação de novas estruturas de mercado em uma indústria. 

Para o economista e cientista político austríaco, a ideia básica consiste naquilo 

que ele chama de destruição criadora,  

(...) este processo de destruição criadora é básico para se entender o 
capitalismo. É dele que se constitui o capitalismo e a ele deve se 
adaptar toda a empresa capitalista para sobreviver (SCHUMPETER, 
1964). 

O reconhecimento sobre a importância do autor para a teoria sobre inovação 

encontramos no Manual de Oslo, para o qual 

O trabalho de Joseph Schumpeter influenciou bastante as teorias da 
inovação. Seu argumento é que o desenvolvimento econômico é 
conduzido pela inovação por meio de um processo dinâmico em que 
as novas tecnologias substituem as antigas, um processo por ele 
denominado “destruição criadora”. Segundo Schumpeter, inovações 
“radicais” engendram rupturas mais intensas, enquanto inovações 
“incrementais” dão continuidade ao processo de mudança 
(OCDE/EUROSTAT, 2005) 

Essa mesma ideia encontramos no Manual Frascati, para o qual inovação 

tecnológica pode ser tanto inovação de produto como inovação de processo, conforme 

se observa:  

As atividades de inovação tecnológica são o conjunto de diligências 
científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais, 
incluindo o investimento em novos conhecimentos, que realizam ou 
destinam-se a levar à realização de produtos e processos 
tecnologicamente novos e melhores (OCDE, 2015). 

No Manual de Oslo encontram-se ainda importantes conceitos utilizados pelas 

principais nações para categorização e análise dos processos de inovação. Estão 

entre eles: 

Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) 
novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo 
método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas 
de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações 
externas (OCDE, 2005)  
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A implementação de uma inovação é originalmente representada pela 

introdução do produto no mercado ou quando passa a compor o portfólio da empresa. 

Note-se que até 2008 o termo utilizado no Manual de Oslo era inovação tecnológica. 

Por ocasião da terceira versão e termo deixou de especificar “tecnológica”, uma vez 

que essa palavra pode ser interpretada como referindo-se a empresas com plantas e 

equipamentos de alta tecnologia. (IBGE, 2004). A terceira versão do Manual também 

passou a abranger marketing e inovações organizacionais, os quais são termos que 

se referem a atividades menos tecnológicas (OCDE, 2005, p. 11). 

Esse documento, utilizado como referência para as pesquisas sobre a natureza 

e os impactos das inovações, define que a empresa inovadora é aquela que introduz 

inovação no mercado, sem necessariamente alcançar um sucesso comercial. As 

inovações podem ser realizadas isoladamente nas empresas ou em cooperação com 

outras empresas ou organizações de pesquisa. Também podem adotar inovações 

desenvolvidas por outras empresas. As empresas inovadoras são classificadas pelos 

tipos de inovações que implementaram: novo produto, processo, método de marketing 

ou mudança organizacional (OCDE, 2005). 

Embora existam definições estabelecidas e amplamente utilizadas como as 

disponíveis no Manual de Oslo, não há unanimidade na literatura em relação aos 

fatores que influenciam a dinâmica inovativa dos diferentes setores. Têm sido 

realizados vários estudos preocupados com o entendimento sobre as variadas fontes 

de inovação, direcionamento técnico das mudanças, como se dá a seleção e 

implementação de novas tecnologias, caracterização das firmas, estruturas de 

mercado, variação interindustrial e os respectivos impactos na produção industrial, 

entre outros (CAMPOS & URRACA RUIZ, 2009; KANNEBLEYet al., 2004; PAVITT, 

1984; SILVA & SUZIGAN, 2014). Para analisar esses temas, ao longo dos anos foram 

formatadas três principais linhas de investigação: a mudança técnica exógena à 

ciência econômica; processos inovativos resultantes da estrutura de mercado; e a 

teoria evolucionista, na qual há uma lógica própria ao processo inovativo que interage 

de alguma forma com os fatores econômicos (CAMPOS & URRACA RUIZ, 2009). 
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A primeira linha de investigação, que trata a mudança tecnológica como um 

elemento exógeno à economia, ocupou um papel de destaque na corrente principal 

do pensamento (mainstream), conforme mencionado por Nelson & Winter (1982).  

Na segunda linha de investigação, os ritmos de mudanças tecnológicas são 

explicados como resultado das diversas estruturas de mercado (tamanho e 

concentração), o que será melhor retratado no subitem 2.2.3, na análise da escola 

schumpeteriana. E, a terceira linha constitui-se a partir da escola neo-shumpeteriana, 

tratada no item 2.2.4.  

 

2.2. Escolas e teorias de inovação 

Desde a Revolução Industrial, a análise econômica busca identificar o ‘motor’ 

do desenvolvimento e tem se aprofundado nessa investigação. Nessa busca, o papel 

desempenhado pelas firmas, suas características estruturais, as fontes e as formas 

pelas quais se desenvolve a inovação nas empresas e instituições têm sido as 

principais variáveis investigadas.  

A seguir são listadas as escolas de pensamento econômico selecionadas, que 

se debruçaram sobre a análise da inovação, com enfoque no papel das firmas na 

economia. Consideram-se: Escola Clássica, Escola Neoclássica, Escola 

Schumpeteriana, Escola Evolucionista Neo-schumpeteriana e, por fim, a Escola 

Estruturalista Latino-Americana. Essa última não se refere a um progresso das demais 

escolas, mas trata-se de um olhar regional sobre o mesmo problema. 

 

2.2.1. Escola Clássica 

Os principais economistas clássicos atentos ao papel desempenhado pelas 

firmas e indústrias na economia são Adam Smith, Marshall e David Ricardo, 

contrapostos à sua época por Karl Marx. No livro A riqueza das nações, Smith (1776), 
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já se referia à possibilidade de aumento da produtividade através da divisão e 

especialização do trabalho. Também identificou que os filósofos (cientistas da época) 

poderiam contribuir com a ciência para esse aumento (COSTA, 2016). Durante o 

predomínio da Teoria Econômica Tradicional entendia-se que o mercado mantinha 

um equilíbrio perene, promovendo por si só os ajustes quando necessário. Conforme 

afirmado por Smith, a interação dos indivíduos no mercado obedecia a uma certa 

ordem, levando-os a transações econômicas eficientes, como se houvesse uma “mão 

invisível” que os orientasse (MARINS, 2006). À sua época, Adam Smith identificou 

dois diferentes modos de inovação, doing, using and interacting, e Science technology 

and innovation, neste último a ciência é vista como o primeiro passo para o 

desenvolvimento da inovação – levando ao sistema linear de inovação (LUDVALL, 

2007). 

David Ricardo, acresceu na terceira versão de seu livro Princípios de economia 

política e tributação, em 1821, a influência negativa que a inserção da máquina na 

produção exerceria sobre o emprego e os salários dos trabalhadores. “Mas tanto para 

Smith, quanto para Ricardo, o tratamento do progresso técnico não vai além de seus 

efeitos sobre a atividade econômica” (COSTA, 2016). 

Alfred Marshall focou nas inovações incrementais. Sua análise, assim como a 

de Adam Smith, classificou o processo de inovação em dois tipos. Para ele um refere-

se ao distrito industrial, onde ocorre o aprendizado baseado em experiência; e o outro, 

ao sistema nacional de pesquisa (LUDVALL, 2007). 

Embora Karl Marx tenha se debruçado e realizado importante contribuição 

analisando as formas que as mudanças tecnológicas transformavam a sociedade e a 

produção, seu foco sempre esteve na luta de classes como motor das mudanças. 

Marx foi pioneiro em enfatizar a importância da ciência como força de produção e a 

competição tecnológica, na qual as firmas precisavam se engajar na inovação para 

ganhar mercado e reduzir custos (COSTA, 2016, LUNDVALL, 2007). 
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Já Keynes, muito embora tenha demonstrado concordâncias com as 

proposições schumpeterianas (FREEMAN & PEREZ,1988), analisou a economia com 

uma visão macroeconômica, considerando como principais variáveis o produto, o 

emprego e o dinheiro. A política keynesiana está centrada nos aspectos fiscais e 

monetários da estabilização econômica, reconhecendo o progresso técnico como um 

influenciador nos investimentos, porém com importância marginal nesse processo. 

(COSTA, 2016).  

 

2.2.2. Escola Neoclássica 

A revolução industrial britânica foi o centro das discussões econômicas durante 

todo o século XIX e a base para a estruturação da teoria neoclássica, na qual a 

economia é coordenada pelo mercado. Entre 1870 e meados da década de 50 do 

século passado, a escola neoclássica desconsiderou o progresso técnico nas suas 

análises (TIGRE, 1998). E, a partir desta década, estabeleceram-se duas correntes 

divergentes sobre as causas do crescimento da economia: “os antigos” que tratavam 

o progresso técnico como uma variável exógena e “os novos” que tentaram de alguma 

forma endogeneizá-lo, conforme explicitado por Nelson (COSTA, 2016). 

Os primeiros autores neoclássicos foram Moses Abramovitz e Robert Solow. 

Em seu estudo a quantificação dos determinantes do crescimento do produto per 

capita, Solow concluiu que 87,5% da taxa do crescimento não eram explicados pelo 

uso dos fatores de produção capital e trabalho. Essa medida foi chamada por 

Abramovitz de “uma medida de nossa ignorância”. No enfoque padrão dos 

neoclássicos, baseados em estatística comparativa e modelos de equilíbrio geral2 e 

                                            

2 O modelo de equilíbrio geral foi cunhado por Leon Walras, no qual o lucro é considerado um resíduo 
do valor de vendas, o qual desaparece quando a firma chega no equilíbrio competitivo com os demais 
empreendedores, alcançando o equilíbrio geral. Nesse modelo, o empresário cumpre o papel de mero 
coordenador da produção, não interferindo no mercado (TIGRE, 1998). 
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parcial3, o progresso técnico algumas vezes aparecia incorporado no conceito de 

função da produção. Na teoria neoclássica tradicional, o foco e o interesse 

permanecem vinculados à teoria dos preços e de alocação de recursos, deixando à 

firma um papel extremamente limitado e uma conceituação demasiadamente simples 

(TIGRE, 1998). 

Em respostas às críticas que consideravam o mercado nem tão competitivo 

assim, além de repleto de falhas, foi concebido o “modelo de crescimento endógeno”, 

no qual o progresso técnico aparece como sendo oriundo do mercado, visto que os 

agentes teriam incentivos a produzir o próprio conhecimento no intuito de maximizar 

lucros. Nesse caso, o conhecimento passa a ser tratado como um bem de capital 

distinto, por ser não rival e parcialmente exclusivo (visto que seria possível patentear 

o conhecimento desenvolvido e apropriar-se de seus retornos). A partir desse 

contexto, para a visão neoclássica, a firma consistia em um agente passivo e 

previsível, tomador de preço, com o único objetivo de maximizar seu lucro. Nesse 

caso, o processo de inovação seria estabelecido pela escolha dos fornecedores de 

uma alternativa tecnológica dada pelo mercado, a partir de um determinado capital 

alocado neste insumo, tratado como uma variável estática. (ALBUQUERQUE, 1996 e 

MARINS, 2006) 

Algumas das principais premissas da escola neoclássica são consideradas irreais, tais 

como as citadas abaixo.  

A firma é vista como uma “caixa-preta”, que combina fatores de 
produção disponíveis no mercado para produzir produtos 
comercializáveis. O mercado, embora possa apresentar situações 
transitórias de desequilíbrio, tende a estabelecer condições de 
concorrência e informações perfeitas. A firma também se depara com 
um tamanho “ótimo” de equilíbrio. 

                                            

3 O modelo de equilíbrio parcial foi concebido posteriormente ao modelo de equilíbrio geral, por Alfred 
Marshall (considerado o pai da economia industrial), quando foi desafiado a superar o caráter estático 
do modelo marginalista. No modelo de equilíbrio parcial, Mashall não assume todos os pressupostos 
relacionados à concorrência perfeita e não identificava os limites de crescimento da firma nas 
deseconomias de escala, mas considerava-os no ciclo de vida dos empresários. Sempre que possível, 
trazia um pouco de realidade à discussão sobre a teoria econômica, incorporando sua experiência 
adquirida no meio industrial (TIGRE, 1998). 
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As possibilidades tecnológicas são usualmente representadas pela 
função de produção, que especifica a produção correspondente a cada 
combinação possível de fatores. As tecnologias estão disponíveis no 
mercado, seja através de bens de capital ou no conhecimento 
incorporados pelos trabalhadores. É assumida a racionalidade perfeita 
dos agentes, diante dos objetivos da firma de maximização de lucros. 

No Século XX, durante a supremacia do modelo de produção fordista, 
iniciado nos Estados Unidos, o economista britânico Ronald Coase, 
incomodado pela forma como a firma estava sendo tratada na teoria 
neoclássica, questionou a motivação da existência destes 
empreendimentos e, a partir dessa questão, elaborou a Teoria da 
Firma, a qual, posteriormente, foi utilizada pela escola evolucionista 
(MARINS, 2006). 

Outro autor muito importante é Kenneth Arrow (1962), o qual sem pertencer à 

escola evolucionista e defender que a tecnologia como exógena ao processo de 

desenvolvimento (visto como um conjunto de informações aplicáveis e de fácil 

reprodução), contribuiu fortemente com a teoria econômica, quando analisou as 

especificidades da informação no processo de mudança tecnológica. Em seu ensaio, 

The economic implications of learning by doing, discorreu sobre o papel dessa forma 

de aprendizado, auxiliando na desmistificação do papel da mudança tecnológica no 

processo de desenvolvimento econômico. Esse autor também contribuiu fortemente 

para a compreensão do conceito de sistema nacional de inovação, assim como para 

a fundamentação teórica dessa definição. Nesse sentido, foi essencial em dois pontos 

que se destacaram: a definição da “informação” como uma mercadoria especial, 

atribuindo-lhe um valor econômico a ser considerado no processo produtivo e a 

alocação aquém do desejável de recursos para pesquisa e a invenção, quando 

deixadas apenas para o mercado. Ele concluiu que isso ocorria em função do risco 

inerente ao investimento nas atividades de aquisição ou geração da informação, 

prejudicando a sua alocação ótima por parte do mercado. Também concluiu que 

quanto mais básica a pesquisa, maior é o subinvestimento, dado que o produto 

resultante da investigação poderá ser apropriado limitadamente e seu uso permitirá 

retornos crescentes (ALBUQUERQUE, 1996). 

Consolidando a transição de pensamentos sobre o processo de inovação, a 

OCDE, em 1980, publicou o Technical Change and Economic Policy (OCDE,1980), a 

partir de um trabalho produzido por um grupo de pesquisadores ad hoc na área de 
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Ciência, Tecnologia e Competitividade, formado por Christopher Freeman, Keith Pavitt 

e Richard Nelson, entre outros. Pode-se afirmar que esse foi o primeiro “documento 

de política de inovação elaborado por um organismo internacional a desafiar as 

interpretações macroeconômicas tradicionais para a crise dos anos 70 e que enfatizou 

o papel das novas tecnologias para sua eventual superação” (CASSIOLATO & 

LASTRES, 2005). 

 

2.2.3. Escola Schumpeteriana 

Voltando um pouco no tempo, um livro de Schumpeter marcou a ênfase do 

progresso técnico como dinamizador do mercado ou da economia, The Theory of 

Economic Development (1911 versão original). Schumpeter foi considerado por 

muitos estudiosos o fundador da moderna pesquisa sobre inovação. Para Schumpeter 

a unidade principal de análise é a firma inovadora e ativa, que atua com racionalidade 

limitada. E o dínamo do sistema é o empreendedor individual e os imitadores cumprem 

o papel de difusores das novas tecnologias. No entanto, a maior origem de inovação 

é atribuída às grandes empresas detentoras de especialistas trabalhando juntos em 

equipes de pesquisa e desenvolvimento. As oportunidades tecnológicas com as quais 

as firmas se defrontam estão intrinsecamente relacionadas à dinâmica de 

estabelecimento e superação de paradigmas tecnológicos (LUNDVALL, 2007). 

Com esse livro, Schumpeter inseriu uma nova combinação de acontecimentos 

que podem desencadear a mudança tecnológica: “a introdução de um novo bem; a 

aplicação de um novo método de produção; a abertura de um novo mercado; a 

descoberta de uma nova fonte de matéria-prima; o estabelecimento de uma nova 

forma de organização da indústria”. Nesse e em outros estudos, Schumpeter apontará 

para as características disruptivas do desenvolvimento capitalista, com fases de 

expansão da produção, intercalados por momentos de depressão. Esses momentos 

de mudança das trajetórias tecnológicas se dão a partir de inovações radicais, as 

quais geram rupturas e descontinuidades no processo de crescimento, o que 
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configuram os ciclos econômicos. Inicialmente, Schumpeter identifica que o ator do 

desenvolvimento é o empresário. Posteriormente, em seu livro Capitalismo, 

Sociedade e Democracia, atribui a função propulsora às unidades de P&D das 

empresas (COSTA, 2016). Outra contribuição recorrentemente lembrada de 

Schumpeter é a diferenciação entre invenções e inovações, amplamente aceita e 

incorporada na teoria econômica (FREEMAN & SOETE, 2008). 

 

 

2.2.4. Escola Evolucionista Neo-schumpeteriana 

A partir de questionamentos dos estudiosos das primeiras décadas do Século 

XX, houve uma evolução gradativa das teorias econômicas, questionando o modelo 

ideal de equilíbrio da firma. Baseando-se nas teorias desenvolvidas por Schumpeter 

e Coase, os teóricos começaram a traçar novas ideias sobre como se dava a tomada 

de decisão das firmas e sua relação com o desenvolvimento econômico (KON, 2017). 

Os principais pesquisadores da Escola Evolucionista, também chamada de 

Evolucionária são: Giovani Dosi, Christopher Freeman, Nathan Rosemberg, Keith 

Pavitt, Edith Penrose, Richard R. Nelson, Sidney G. Winter, Soete, Malerba, Zvi 

Griliches. 

A construção da abordagem evolucionária parte da consideração de que a 

inovação é o fenômeno central da dinâmica capitalista, atestando suas raízes 

schumpeterianas (Schumpeter, 1985). Esse ponto de partida, distinto do adotado pela 

teoria neoclássica, leva a uma ruptura com o enfoque centrado no equilíbrio, pois a 

inovação tecnológica é fundamentalmente criadora de distúrbios e de desequilíbrios 

(ALBUQUERQUE, 1996). 

A escola evolucionista considera a inovação de caráter eminentemente 

dinâmico, cabendo a ela também a importância dada ao relacionamento formal entre 

empresas e instituições de pesquisa. Além dessas variáveis, destacam-se também 
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como objeto de estudo dos pesquisadores que se associam a essa escola: a estrutura 

da empresa (tamanho e formação de capital), capacidade de interação e cooperação, 

habilidades de internalização de conhecimento. 

Com os estudos elaborados por eles, rompem-se pressupostos básicos da 

escola neoclássica, tais como a maximização (de lucro e utilidade) como regra de 

decisão e o equilíbrio como ponto de chegada dos agentes e do conjunto de variáveis 

do sistema considerado. Nessa escola também foram propostos os primeiros 

enfoques de padronização setorial. Para esse tema destacam-se Marsili (2001), um 

dos primeiros estudos, e Pavitt (1984), de forma mais aprofundada (MEIRELLES, 

2004; HADDAD, 2010).  

Conforme concluído por ARCHIBUGI (2001), a taxonomia proposta por Pavitt 

(1984) é uma das mais relevantes contribuições para o estudo sobre mudança 

tecnológica e, embora represente uma fotografia no tempo, pode ser facilmente 

utilizada para explorar a evolução das firmas inovadoras. Nesse sentido, 

CASTELLACCI (2008), inspirado na proposta de Pavitt (1984), e considerando o 

crescimento acelerado do setor de serviços na economia, propôs uma evolução da 

taxonomia de padrões setoriais combinando manufaturas e serviços industriais na 

Europa, dentro de uma mesma estrutura, buscando, dessa forma, identificar setores 

inovadores. O ganho da proposta do autor é a identificação de peculiaridades no 

processo de geração do conhecimento em serviços inovadores. Outra releitura da 

taxonomia de Pavitt foi realizada por BOGLIACINO & PIANTA (2010), também incluiu 

serviços, porém enfocando no impacto que a mudança tecnológica, nas diferentes 

categorias estabelecidas na proposta original, gera no trabalho e também 

especificando a relação existente entre inovação e as variáveis econômicas que dão 

forma aos resultados de emprego. Outro estudo mais abrangente, que se preocupa 

com a heterogeneidade dos modos de inovação, baseando na taxonomia de Pavitt é 

o artigo apresentado por ROUD (2018), que procura estabelecer uma proposta para 

as empresas inovadoras da Rússia envolvendo mais de uma classificação 

tecnológica. 
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Nelson e Winter (1982), a partir da Teoria da Firma e influenciados pela 

abordagem schumpeteriana, deram origem à Teoria Evolucionária da Mudança 

Econômica, reforçando o papel da firma como agente propulsor do desenvolvimento 

econômico, e retornando à discussão sobre racionalidade limitada e informação 

imperfeita. Consideram-se evolucionistas em função de estabelecer um paralelo entre 

a teoria geral da mudança da economia com a teoria da evolução das espécies, de 

Darwin. 

(...) was well underway that we realized that its purpose and promisse 
were well defined by two relationships between our areas of interest. 
First, among the many obstacles to understanding the role of 
technological change in economic life, an important subset arise from 
the intellectual constraints associated with the treatment of firm and 
industry behavior that is now standard in economic theory. Second, 
among the many benefits that may derive from a theoretical approach 
that reconciles economic analysis with the realities of firm decision 
making, the most important relate to improved understanding of 
technological change and the dynamics of the competitive proces. 
(NELSON & WINTER, 1982). 

Nessa escola, entende-se que o progresso técnico é endógeno, sendo a 

inovação viabilizada pelo esforço intra-organizacional das firmas para manterem-se 

“vivas” através das rotinas organizacionais, processos de aprendizagem, buscas e 

seleções ex-post de tecnologias competitivas. Nesse processo de seleção da 

tecnologia que mantém ou amplia a produtividade da empresa, é considerado 

relevante e característico o comportamento adotado pelas firmas, introduzindo, a partir 

daí o conceito de “trajetórias naturais”. 

Nelson e Winter (1982), apoiados em Simon, Schumpeter e as teorias 

transpostas da biologia evolucionistas, consideraram os diferentes padrões 

tecnológicos existentes, que se diferenciavam grandemente em função da estrutura 

institucional. Para os autores, há uma importante relação entre o conceito de 

“destruição criadora” de Schumpeter, os “paradigmas técnico-econômicos” de Dosi e 

Perez e a analogia com a teoria evolucionista de Darwin para o esclarecimento sobre 

a essência descontínua atribuída ao crescimento econômico em função da inovação 

tecnológica. A partir de Simon, a racionalidade substantiva que pré-define o 

comportamento da firma, segundo o princípio da maximização, é criticada, tendo em 
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vista que o empreendedor não tem conhecimento de muitas variáveis. A evolução 

associada ao conhecimento das variáveis depende do processo de aprendizagem 

implementado pelos empreendedores a partir da sua interação com o mercado e 

demais agentes. Nesse contexto, tendo em vista o ambiente coletivo de flutuações, 

para os autores não há como alcançar o equilíbrio no mercado. (TIGRE, 1998).  

Os autores consideram que para crescer e ampliar sua capacidade de 

responder às mudanças a firma depende de quatro fatores fundamentais:  

 aprendizagem e rotina – a aprendizagem é cumulativa e coletiva e depende 

das rotinas organizacionais da firma. As rotinas constituem o fator 

determinante de comportamento das firmas. Elas podem ser estáticas ou 

dinâmicas, ou seja, aquelas que representam repetições de práticas 

anteriores e aquelas que permitem a incorporação de novos 

conhecimentos. Os conhecimentos tácitos, adquiridos pela empresa no 

processo de aprendizagem, correspondem a um diferencial a ser utilizado 

pela empresa no mercado. 

 Path dependence – a firma evolui de acordo com os conhecimentos e ativos 

adquiridos. A trajetória da empresa só acontece satisfatoriamente por 

mudanças na conjuntura econômica ou de natureza tecnológica. 

 Ambiente e seleção – os evolucionistas utilizam o princípio da pluralidade 

de ambientes de seleção, no qual explica a existência de trajetórias 

tecnológicas diferentes e a grande variedade de estruturas de mercado e 

das características institucionais. 

 Competência central (core competence) – conjunto de competências 

tecnológicas diferenciadas, de ativos complementares e de rotinas. 

(TIGRE, 1998). 

Também foi considerado o fato de que a estrutura institucional pode variar em 

países, regiões e setores diferentes, o que tem potencial para explicar as diferenças 
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entre produtividade e modalidades de desenvolvimento e difusão de inovações. 

Winter, inclusive, identifica que há dois regimes econômicos para o desenvolvimento 

do mercado: o regime empreendedor, que estimula pequenas e médias empresas a 

entrarem no mercado introduzindo inovações; e o regime tradicional ou rotineiro, que 

incentiva grandes empresas a estabelecerem rotinas inovadoras, considerando-as as 

principais responsáveis pela inovação no mercado (HADDAD, 2010).  

A escola evolucionista sugere que as idiossincrasias tecnológicas e 

econômicas permeiam os diferentes setores da economia, ocasionando estratégias 

competitivas distintas, refletindo em padrões de comportamento setoriais (SILVA & 

SUZIGAN, 2014). No entanto, academicamente, permaneceram as discussões sobre 

a fonte das inovações, através de duas frentes que investigavam esse processo 

mediante as premissas: demand pull (liderado por Jacob Schmookler) e technology 

push - ou science push, como alguns autores mencionam (CASSIOLATO & 

LASTRES, 2005; KLEINKNECHT & VERSPAGEN, 1990). 

Analisando ainda o debate sobre demand pull e technology push, Lundvall 

(1988) afirmou que o que inovações individuais podem aparecer tanto da necessidade 

dos usuários, como pode ser determinada pela oferta, com a intervenção do governo. 

E argumenta que tanto a demanda, quanto a oferta não são muito relevantes para o 

estabelecimento de inovações no mercado. 

Na década seguinte houve um aprofundamento da teoria a partir de estudos 

relevantes realizados na Europa e nos Estados Unidos, o primeiro coordenado por 

Chris Freeman, no Science and Policy Research Unit (SPRU), projeto este chamado 

SAPPHO4, o qual apontou como principais atributos para os casos de sucesso na 

inovação as ligações com fontes externas às firmas para captura de informações 

científicas e tecnológicas e os casos de insucesso estavam relacionados a problemas 

de comunicação com os usuários. No segundo caso, um estudo da Yale Innovation 

                                            

4Refere-se à sigla para Science Activity Predictor from Pattern with Heuristic Origins (FREEMAN & 
SOETE, 2008). 
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Survey, ao invés de focar na inovação, a pesquisa concentrou-se na estratégia de 

grandes empresas americanas para o desenvolvimento de novos produtos e 

processos. Nesse caso, foi apontada a importância das capacitações para a interação 

com os ambientes externos e o fato de que a engenharia reversa era bastante utilizada 

para a apropriação do conhecimento gerado externamente às empresas. Tais estudos 

explicitaram a importância das redes formais e informais de inovação, além da 

dependência de políticas públicas direta e indiretamente para as relações de 

cooperação (CASSIOLATO & LASTRES, 2005).  

O autor que representou a entrada no paradigma evolucionista foi Pavitt (1984) 

com o texto Sectoral patterns of technical change: towards a taxonomy and a theory. 

Nesse artigo, ele pretendeu construir um campo de conhecimento baseado em dados 

e teorias abrangendo a produção de tecnologia e refletindo a diversidade setorial. 

Pavitt afirmou que a velocidade e a direção das inovações técnicas são fatores 

essenciais no desenvolvimento econômico e para a mudança social, e que a inovação 

técnica é uma característica distintiva entre produtos e indústrias.  

A taxonomia de Pavitt capta fundamentos de diferentes linhas teóricas 
que tentaram entender as nuances dos processos inovativos, 
questionando o caráter exógeno da tecnologia, mas considerando a 
variedade das fontes, naturezas e usos da inovação entre os setores. 
Sua argumentação para a existência de diferenças na forma de 
conceber novas tecnologias parte do princípio de que a maior parte do 
conhecimento devotado pelas firmas em prol da inovação é específica, 
podendo demonstrar elementos tácitos. Esta característica influencia a 
transmissão e assimilação de conhecimentos técnico-científicos, 
chocando-se com os pressupostos de exogeneidade da tecnologia 
(CAMPOS, 2005). 

De acordo com a proposta de Pavitt, as características e variações da indústria 

podem ser baseadas em uma taxonomia dividida em três partes: (1) dominada por 

fornecedores; (2) intensivo em produção; e (3) baseada em ciência. Os setores de 

produção intensiva se subdividem em setores com escala e setores fornecedores 

especializados (PAVITT, 1984). Essa classificação dá-se em função das diferentes 

fontes, naturezas e impactos das inovações, definidas pelas origens das entradas de 

conhecimento, pelo tamanho e principais linhas de atividades de inovação das firmas, 

e pelos setores de produção de inovação e suas principais aplicações. 
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O citado estudo baseia-se nos dados de uma pesquisa realizada no SPRU, na 

Universidade de Sussex, o qual catalogou informações sobre 2.000 significantes 

inovações5 coletadas a partir de firmas inovadora do Reino Unido, durante o período 

de 1945 a 1979 (PAVITT, 1984). Baseando-se nos dados da pesquisa, Pavitt 

consegue explicar de forma satisfatória as diferenças de velocidade e direção de 

mudanças tecnológicas a partir de um embasamento teórico consistente. O 

pesquisador se destaca pela aptidão em identificar os fatores que realmente 

diferenciam as firmas em relação a formação de suas capacitações tecnológicas e 

respectivos resultados subjacentes (CAMPOS, 2005). 

De acordo com essa classificação, a maior parte dos setores industriais 

tradicionais, agricultura, construção civil, e alguns serviços financeiros, pertencem aos 

setores dominados por fornecedores, são eles: indústria têxtil, madeireiras, gráficas, 

de confecções, calçados, impressão e publicidade, etc. As características comuns são 

de firmas pequenas, com pouca importância para as unidades de P&D, forma de 

aprimoramento tecnológico passiva (dependente de fornecedores e instituições 

públicas), gastos proporcionalmente altos em aquisição de máquinas, equipamentos 

e insumos. Em geral o processo de aprendizado é informal, voltado para a assimilação 

de tecnologia desenvolvida externamente. E a inovação em processos é maior que 

inovação em produtos6. Normalmente há dificuldade na apropriação de tecnologia o 

que é compensado pela criação de marcas registradas, diferenciação em desenho, 

estratégias de publicidade e know-how. 

                                            

5 Pavitt considerou nesse trabalho que as inovações implementadas para o mesmo setor se referem a 
processos inovadores, quanto aquelas implementadas para setores distintos são consideradas 
produtos inovadores. A intenção dessa classificação é mostrar como padrões intersetoriais de produção 
e venda de mercadorias é refletido na transferência de tecnologia intersetorial (PAVITT, 1984, pg. 345). 

6 Observa-se que o entendimento de Pavitt sobre inovação em produtos, refere as inovações que eram 
utilizadas por outros setores, não necessariamente produtos novos. As inovações são classificadas 
como processos, quando utilizadas no mesmo setor que a desenvolveu, independente de ser novo para 
a empresa, na visão do autor. 
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As empresas classificadas como intensivas em produção se caracterizam por 

crescente divisão do trabalho e simplificação das tarefas, resultando em maior 

tamanho e maior market-share. Por essas características, tendem a reduzir os custos 

operacionais substituindo mão de obra por máquinas, em produção de larga escala e 

linhas de montagem. As empresas de tamanho superior, em geral produzem bens de 

consumo duráveis, como automóveis e siderurgia. Há intensidade em esforços 

tecnológicos e crescentes ganhos de produtividade, assim como, há tanto inovação 

em produtos, quanto em processos. Um outro conjunto de empresas são aquelas 

fornecedoras especializadas, que se valem da interação com usuários e clientes, 

congregando indústrias produtoras de peças e acessórios e componentes. Inovam 

majoritariamente em produtos utilizados em outros setores. 

Por fim, os setores baseados em ciências, os quais são mais sensíveis ao 

progresso do conhecimento tecnológico e encontram-se entre aqueles com maiores 

oportunidades tecnológicas. Envolvem indústrias químicas, farmacêuticas e de 

microeletrônica. Suas unidades de P&D são as fontes mais frequentes de aprendizado 

e há ampla interação com universidades e centros de pesquisa. São pequenas e 

médias empresas, porém, há grandes repercussões, permitindo-lhes um 

desenvolvimento acelerado. 

Posteriormente, em 1989, Pavitt realizou ajustes na taxonomia, tendo em vista 

as peculiaridades da economia inglesa, incluindo o setor de informática entre os 

setores baseados na ciência e excluindo o grupo de fornecedores. 

Nathan Rosenberg, outro autor neoschumperiano, considera as inovações 

resultantes do processo de aprendizagem. Assim como Nelson & Winter, se contrapõe 

à ideia de racionalidade maximizadora, identificando que a complexidade e a incerteza 

estão no centro do processo de inovação. Em suas análises, Rosenberg busca 

apontar os diferentes padrões de aprendizados existentes, suas relações com os 

encadeamentos tecnológicos e suas consequências econômicas. Rosenberg 

identifica dois momentos separados no processo tecnológico, a partir dos conceitos 



52 

 

 

de learning by doing e learning by using: geração e difusão. (RISSARDI JR., SHIKIDA 

& DAHMER, 2009) 

Christopher Freeman é considerado o “pai da teoria moderna da inovação”. Foi 

o primeiro autor neo-schumpeteriano a complementar a teoria de Schumpeter, 

inserindo na sua análise o progresso técnico como principal fator para o crescimento 

da firma e do mercado e mostrando como a difusão está no centro dos movimentos 

cíclicos da economia mundial (TIGRE, 1998). Também inferiu que a inovação deve 

ser considerada um processo interativo, e não linear - iniciado no P&D. Para ele 

inovação significa transformar oportunidades em novas ideias e coloca-las em prática, 

dando acesso a todos. Esse economista enaltece e variáveis como economia de 

escala, gastos em P&D, formação de capital humano e investimento para toda forma 

de difusão, para explicar o crescimento econômico através da inovação e tecnologia 

(HADDAD, 2010). O autor destacou o papel do conhecimento científico e a difusão na 

empresa, reforçando a assertiva dessa escola quanto ao fato de que o conhecimento 

científico não é exógeno ao processo de inovação. Nesse sentido, afirma que a 

inovação deve ser considerada um processo, no qual a empresa, além de adquirir 

conhecimento através da experiência na identificação e implementação da inovação, 

aprende constantemente na interação com diversas fontes externas e, portanto, 

destaca a importância das instituições sociais, contrapondo Schumpeter, que entendia 

que as inovações nasciam principalmente nas unidades de P&D de grandes 

empresas. Com isso (em paralelo com Lundvall7) cunhou de forma pioneira o conceito 

de Sistema Nacional de Inovação (LUNDVALL, 2007).  

Freeman & Soete (2008), propõe uma classificação de estratégias alternativas 

adotadas pelas empresas, para fins de enfrentamento das questões tecnológicas. São 

elas: ofensiva, defensiva, imitativa, dependente, tradicional e oportunista.  

                                            

7 Segundo RAPINI, SILVA & ALBUQUERQUE (2017), Shariff (2005) destaca a simpática disputa 
existente entre Lundvall e Freemann sobre a criação do conceito de sistema nacional de inovação, 
onde cada um costuma dar o crédito ao outro. 
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 Ofensiva – intensiva em investigação, é aquela estratégia na qual as 

empresas buscam a liderança técnica e de mercado. Os processos de P&D 

internos são fortes e possuem papel importante na elaboração das 

estratégias ofensivas e na busca de pesquisa básica. 

 Defensiva – refere-se a estratégia de empresas que são avessas ao risco, 

embora também sejam intensivas em P&D. Não lançam produtos novos no 

mercado e sim investem na correção e melhoramento dos produtos 

existentes. Sua preocupação está no fator concorrencial e institucional, 

focalizando prioritariamente áreas de atendimento, vendas, publicidade e 

patentes. 

 Imitativa – refere-se a empresas que não buscam liderança de tecnologia 

de mercado. Preocupam-se com aquisição de licenças e know-how para a 

realização de suas operações. P&D limitado, voltado apenas às 

atualizações que permitam permanecer próximo tecnologicamente de seus 

melhores concorrentes. 

 Dependente – não possui atividades de P&D, visto que busca as inovações 

de outras instituições ou firmas. Seus recursos são aplicados na produção 

e no marketing. 

 Tradicional – não possui atividade de P&D, pois seus produtos quase não 

se modificam pelo fato de as firmas não serem estimuladas pela 

concorrência. Nesse caso, o mercado tem características de concorrência 

perfeita ou oligopólio. 

 Oportunista – relativo a empresas orientadas a estabelecerem em um nicho 

de mercado, associada às especificidades de um cliente ou grupo de 

clientes. Não desenvolvem atividades de P&D. 

Além da identificação de possíveis estratégias adotadas pelas firmas, 

estabeleceu uma relação entre essa classificação e as funções científicas e técnicas 
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internas às firmas, visando atribuir os níveis de eficiências nas diferentes 

classificações, conforme pode ser visto na Figura 3, abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Estratégia das firmas 
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Ofensiva 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5

Defensiva 2 3 5 5 4 4 4 5 4 4

Imitativa 1 2 3 4 5 3 2 5 3 3

Dependente 1 1 2 3 5 2 1 3 3 2

Tradicional 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1

Oportunista 1 1 1 1 1 2 1 5 1 5

Nota: a escala de 1 a 5 indica eficiência de fraca (ou não existente) até muito forte.

Autores: FREEMANN & SOETE (2008).

Funções científicas e técnicas internas às firmas

Estratégia das firmas

Estratégias
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Freeman destacou ainda  

(...) a importância da “mudança institucional”, que refere-se ao impacto 
das modificações na estrutura das empresas e dos elementos de seu 
entorno sobre o processo inovador e como podem surgir processos de 
mudanças tecnológicas relativamente ordenadas, a partir da 
diversidade e incertezas associadas ao processo de inovação 
(RISSARDI JR., SHIKIDA & DAHMER, 2009). 

Já a contribuição que se destaca de Nelson & Winter para a escola 

evolucionista é a “teorização indutiva”, o qual representa um referencial analítico da 

dinâmica do processo de inovação. Para eles, o comportamento da firma se dá através 

da busca e da seleção de inovações, ambas atividades rotineiras dentro de um 

ambiente econômico e da dinâmica da concorrência (HADDAD, 2010). 

Para Giovani Dosi (1982), inovação consistia em uma atividade de resolução 

de problemas e de elaboração de procedimentos científicos para a resolução de 

problemas. O autor também dá sua contribuição na escola evolucionista a partir das 

definições e sistematizações de paradigmas tecnológicos e trajetórias tecnológicas, 

as quais permite a teorização sobre a dinâmica do processo inovativo. Dosi, utilizando 

um paralelo com o paradigma científico de Thomas Kuhn, fez uma analogia entre 

ciência e tecnologia, a qual define paradigma tecnológico como “um padrão técnico-

econômico de solução de problemas, baseado em princípios altamente selecionados 

derivados a priori do conhecimento e da experiência” (DOSI, 1990 apud RISSARDI 

JR., SHIKIDA & DAHMER, 2009; KUPFER, 1996). O autor considera fundamentais 

para a escolha das necessidades que surgem com os novos paradigmas, os fatores 

sociais e institucionais (HADDAD, 2010).  

Considera-se que um novo paradigma tecnológico aparece quando há um 

consenso sobre os conhecimentos científicos pertinentes para se compreender um 

problema científico novo. “Os paradigmas tecnológicos definem as oportunidades 

tecnológicas para inovações posteriores e, ao mesmo tempo, os procedimentos 

básicos que vão permitir a exploração dessas atividades” (RISSARDI JR., SHIKIDA & 

DAHMER, 2009). 
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Outro autor que contribui significativamente para o estudo econômico sobre as 

mudanças técnicas nessa escola foi Zvi Griliches. Ele explorou a taxa social de retorno 

para as atividades de pesquisa e o papel dos incentivos econômicos nos benefícios 

trazidos por novas tecnologias. Analisou a partir de uma estrutura hedônica os ajustes 

de preço que ocorrem em função da mudança na qualidade dos produtos; e 

aprofundou estudos estatísticos sobre a origem do crescimento da produtividade, os 

quais anteriormente eram residuais, na teoria econômica. (HECKMAN, 2006) 

Edith Penrose, economista teórica, a partir da Teoria da firma de Coase, 

debruçou-se sobre o crescimento da firma, desmistificando a crença quanto à 

existência de um tamanho ótimo ou lucrativo ideal dos empreendimentos, através de 

sua teoria geral para o crescimento da empresa. Seus estudos incorporaram a análise 

dos elementos internos responsáveis pelo desenvolvimento dessas instituições. Para 

ela, a firma consiste em um conjunto de recursos produtivos capazes de ser 

recombinados, possibilitando inclusive a reorganização administrativa da firma para 

evitar os rendimentos decrescentes de escala, frente às novas condições de produção 

e de comercialização, por ventura, existentes8. Na sua teoria, tanto o “espírito 

empreendedor”, quanto a base tecnológica, são responsáveis pelo desempenho e 

crescimento da empresa. Para Penrose, na mesma linha que Schumpeter, a inovação 

garante vantagens competitivas às empresas, além de novas oportunidades para 

realizar processos de diversificação, considerado essencial por ela para atuação da 

empresa no ambiente de concorrência (PELAEZ, 2006; HADDAD, 2010; PARANHOS 

& HASENCLEVER, 2017). 

Na Figura 4 abaixo é reproduzido o esquema elaborado por Carlota Perez, 

explicitando as contribuições da abordagem neo-shumpeteriana para a 

sistematização de diferentes fases do capitalismo (ALBUQUERQUE, 2017). 

                                            

8 Essa mesma conotação é dada por uma das mais recentes teorias em microeconomia, chamada 
Visão Baseada em Recursos (VBR) ou Resource Based View (RBV), cunhada por Jay Barney em 1991, 
cujo pressuposto básico é que o desempenho de uma empresa pode ser explicado pela maneira como 
são geridos e utilizados seus recursos. (FARAH,20??) 
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Figura 4 - Cinco Revoluções Tecnológicas, segundo Carlota Perez 

Revolução 
Tecnológica 

Nome popular 
para o período 

Big Bang inicial Ano País líder 

Primeira 
Revolução 
industrial 

Moinho de Arkwright 
aberto em Cromford 

1771 Grã-Bretanha 

Segunda 
Era do vapor e das 
ferrovias 

Teste do foguete, 
máquina a vapor na 
ferrovia de Liverpool-
Manchester 

1829 
Grã-Bretanha 
(espalhando para 
Europa e EUA) 

Terceira 
Era do aço, da 
eletricidade e da 
engenharia pesada 

Carnegie Bessemer, 
fábrica de aço é 
inaugurada em 
Pittsburgh, PA 

1875 

EUA e Alemanha 
avançam para a fronteira 
tecnológica, 
ultrapassando a Grã-
Bretanha 

Quarta 

Era do petróleo, do 
automóvel e da 
produção em 
massa 

Primeiro Modelo-T sai do 
papel da Ford em 
Detroit, MI 

1908 

EUA (disputando com a 
Alemanha a liderança 
tecnológica mundial), 
posterior difusão para 
Europa 

Quinta 
Era da Informação 
e da 
Telecomunicação 

Microprocessador da 
Intel é anunciado em 
Santa Clara, CA 

1971 
EUA (posterior difusão 
para Europa e Ásia) 

Fonte: Perez (2010, p. 190, apud ALBUQUERQUE, 2017) 

Além dessa abordagem tecnológica, Freeman e Louçã preocuparam-se em 

abranger na análise, além das questões tecnológicas, as dimensões financeira e de 

poder, incluindo aí o Estado, através da análise das ondas longas e ciclos sistêmicos 

(ALBUQUERQUE, 2017). 

 

2.2.4.1. O Sistema Nacional de Inovação 

Outra forma que tem sido bastante utilizada para o estudo da relação entre as 

inovações e o desenvolvimento da economia é a análise dos sistemas nacionais de 

inovação. O conceito de Sistema Nacional de Inovação foi cunhado por Freeman 

(1987), em um estudo sobre o desenvolvimento do Japão no período pós-guerra. Para 

Freeman esse sistema constitui-se de uma “construção institucional que impulsiona o 

processo tecnológico em economias capitalistas complexas”, que pode ser tanto 
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planejada e consciente, quanto como não-planejada e desarticulada 

(ALBUQUERQUE, 1996). Os sistemas são compostos de firmas, redes de interação 

entre empresas, agências governamentais, universidades, institutos de pesquisa e 

laboratórios.  

As relações de colaboração que revelam a existência de um Sistema 
Nacional de Inovação ativo e eficiente tendem a incorporar não apenas 
empresas com relação produtiva direta, mas também centros de 
pesquisa e universidades, reforçando assim o papel das instituições, 
em geral, e das instituições públicas, em particular. O papel do setor 
público também é fundamental em aspectos intangíveis, como garantir 
direitos de propriedade intelectual e de troca de conhecimento, ou 
mesmo manter um ambiente competitivo e que incentive a criação de 
redes de cooperação (IBGE, 2004). 

Na parte V da coletânea Technological Change and Economic Theory, Dosi et 

al. (1988), aprofundaram a análise e conceituação do sistema nacional de inovação, 

a partir de estudos realizados por Nelson e Freeman, os quais constam na mesma 

coleção. 

(...) a description and analysis of the innovation systems of any of the 
other major industrialized nations would show a similar complex 
structure. Private-for-profit firms are the heart of all of theses systems. 
They compete with each other, but they also cooperate. In all nations 
universities play an importante role in the innovation system. And in all 
modern nations, public funds account for a significant fractions of total 
R & D spending, in some cases being nearly as great as total private 
funds (DOSI et al., 1988) grifo nosso. 

A própria taxonomia proposta por Pavitt (1984) foi considerada extremamente 

útil para a definição da divisão do trabalho dentro do sistema nacional de inovação. 

(Dosi et al., 1988). Lundvall (2007) acrescentou que considerando o sistema nacional 

de inovação, o conhecimento é o recurso mais importante da economia moderna, 

porém difícil de mensurar. “Processos de construção de competências e inovação são 

o ponto focal na análise de um sistema de inovação” (tradução da autora). E que os 

estudos sobre sistemas nacionais de inovação são mais profícuos e importantes 

quando relacionados ao desenvolvimento econômico dos países, ultrapassando o 

conceito científico do tema. 

 



59 

 

 

2.2.5. Escola Estruturalista Latino americana 

Cassiolato & Lastres (2005) mencionam que a teoria schumpeteriana 

apresenta importantes pontos de conexão com a teoria estruturalista latino-americana, 

do final da década de 40 e especialmente no âmbito da Comissão Econômica para a 

América Latina (CEPAL). 

A abordagem neo-schumpeteriana de sistemas de inovação apresenta outras 

importantes pontes com o estruturalismo latino-americano. Para Cassiolato & Lastres 

(2005), a visão cepalina e a neo-schumpeteriana são caracterizadas por relacionarem 

os processos de desenvolvimento econômico a profundas mudanças estruturais na 

economia. A estrutura produtiva, social, política e institucional de cada país compõem 

suas especificidades, afetando e também sendo afetadas pelas descontinuidades 

tecnológicas. Ambas visões encontram não apenas na esfera econômica a base de 

suas análises e formulações políticas e consideram fortemente as particularidades 

histórico-sociais. (SILVA & MARCATO, 2013) 

Segundo a teoria estruturalista, são duas as bases da economia periférica 

(economias em desenvolvimento): especialização e heterogeneidade estrutural. A 

especialização ou desenvolvimento unilateral se dá em função da concentração de 

recursos produtivos nas atividades econômicas diretamente relacionadas à 

exportação de produtos primários. Paralelamente, a importação é a principal via de 

suprimento de bens. Em relação a heterogeneidade estrutural, esta é reflexo da 

desigualdade originária em função do hiato tecnológico existente entre os países do 

centro e da periferia. Os setores econômicos da periferia contam com baixa 

produtividade média per capita, exceto aqueles voltados à exportação, e têm 

dificuldades em atrair investimentos externos. As características da relação centro-

periferia, associado à deterioração dos meios de troca e o desequilíbrio da balança de 

pagamentos, acabam por minar as possibilidades de elevar a taxa de poupança e, por 

conseguinte, de acumulação de capital e de crescimento econômico (SILVA & 

MARCATO, 2013). 
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Em relação a abordagem neo-shumpeteriana, o impacto de um novo 

paradigma tecnológico e das trajetórias a ele associadas, depende de uma série de 

fatores, tais como: a capacidade de superação dos paradigmas dominantes, grau de 

penetração inter e intrasetorial, da intensidade da ruptura e da evolução tecnológica. 

As possibilidades de catching-up, portanto, dependem de uma capacitação 

tecnológica aprofundada de setores e indústrias específicos, o que remete à 

necessidade de políticas industriais e tecnológicas estruturantes, e torna a abordagem 

neo-shumpeteriana sobre os sistemas de inovação tão essencial para a elaboração 

de políticas de desenvolvimento, enquanto na visão clássica o foco é dado às trocas 

(SZAPIRO, MATTOS & CASSIOLATO, 2017). 

A inovação nesse caso é compreendida como um conceito sistêmico, levando 

em consideração um conjunto de fatores sociais, políticos, culturais e institucionais, 

relevantes na determinação de rotas tecnológicas a serem seguidas. No caso de 

países latino-americanos, por exemplo, as características estruturais acima 

mencionadas, devem ser destacadas. A relevância atribuída a essas especificidades 

é um dos pontos importantes de convergência entre o estruturalismo e as abordagens 

neo-schumpeterianas, a inexistência de políticas universais. (SILVA & MARCATO, 

2013; SZAPIRO, MATTOS & CASSIOLATO, 2017). 

Outro ponto de convergência citado por Cassiolato & Lastres (2005), é a 

importância atribuída ao Estado para a promoção do desenvolvimento, considerando 

que em países da periferia, grande parte da tecnologia existente provém de 

importações, há pouquíssimo investimento em P&D e C&T, a maior parte de P&D é 

desenvolvido em instituições públicas, a maior fonte de capacitação dos recursos 

humanos são as universidades públicas. Para ambas escolas, o Estado atua tanto no 

lado da oferta, quanto no lado da procura (CASSIOLATO & LASTRES, 2005). 

Inclusive para Prebisch o protecionismo, mesmo que temporário, seria adequado às 

economias latino-americanas em função de considerar a existência de três setores: o 

de subsistência, o exportador e o industrial. Este último seria o único capaz de 

absorver a mão-de-obra disponível e engajada, visto que as exportações de países 

subdesenvolvidos não seriam suficientes para cumprir esse papel. O Estado deveria 
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impor tarifas alfandegárias ou conceder subsídios para contrabalançar diferenças de 

produtividade. (BIELSCHOWSKY, 2000). 

Além desses pontos, é entendido pelas duas escolas a concepção dualista do 

sistema, cuja interação reforça a condição de periferia de um lado e centro de outro9. 

Prebrisch fundamenta-se na forma como ocorre a distribuição internacional do 

progresso técnico, no qual a periferia fica subjugada às necessidades do centro. 

Schumpeter admite também em sua análise a distribuição desigual dos ganhos 

advindos do progresso técnico. (SILVA & MARCATO, 2013)  

Outra contribuição da escola latino-americana foi o Triângulo de Sábato, no 

qual é assumido que a capacidade de gerar decisões próprias está baseado em um 

processo de inter-relação entre governo, infraestrutura científico-tecnológica e a 

estrutura produtiva, que ocorrem por meio de um fluxo vertical (governo para as 

estruturas produtiva e científico-tecnológica e vice-versa) e um fluxo horizontal (da 

estrutura produtiva para a científico-tecnológica e vice-versa) (SÁBATO & BOTANA, 

1970). 

Dada a constatação da situação na América Latina de atraso e escassos 

recursos frente ao desenvolvimento científico e tecnológico dos países avançados, 

Sábato & Botana (1970) propuseram o Triângulo de Sábato como uma estratégia para 

a América Latina erguer-se como protagonista do processo mundial de 

desenvolvimento tecnológico. A inserção da ciência e tecnologia é encarada como um 

processo político, constitui o resultado da ação de três elementos anteriormente 

citados, chamados pelos autores de vértices, atuando no mesmo sentido 

(FIGUEIREDO, 1993). 

 

                                            

9 “As formulações centrais de Prebisch e dos neo-schumpeterianos convergem, ainda, num ponto 
normalmente ignorado pela literatura: para a dualização do sistema capitalista, para a ideia de que a 
evolução do sistema produz, por um lado, o desenvolvimento econômico sistêmico e virtuoso e, por 
outro, o subdesenvolvimento.” (CASSIOLATO & LASTRES, 2005). 
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2.3. Estudos realizados no Brasil para o estabelecimento de taxonomia setorial 

na indústria brasileira 

 Para fins de um melhor entendimento sobre o processo de padronização 

tecnológica no Brasil, resume-se abaixo alguns estudos realizados nesse sentido, em 

sua maioria, com o mesmo intuito de replicar a taxonomia proposta por Keith Pavitt, 

em 1984. 

Sbraggia et al. (2002) apresentaram uma tipologia das empresas brasileiras, 

com base em seus indicadores de competência organizacional e introdução de novos 

produtos no mercado. Para tanto, foram criadas duas dimensões: empresas 

capacitadas e empresas inovadoras. Empresas capacitadas são aquelas que dispõem 

de recursos humanos necessário para o desenvolvimento de atividade de P&D&E10 

pesquisa, desenvolvimento. Já as inovadoras, são aquelas que fazem uso de seus 

recursos de forma a se destacarem nos resultados de P&D, lançando novos produtos, 

impactando no faturamento das empresas de forma evolutiva. 

O estudo partiu de uma amostra inicial de 221 empresas que responderam à 

base de dados da ANPEI, a qual respondeu à pesquisa da Associação, considerando 

como ano-base o de 1999. Deste conjunto foram selecionadas 61 empresas, 

correspondentes àquelas que tinha produto lançado há mais de 5 anos, 10 anos de 

existência e recursos humanos capacitados atuando em P&D&E. Foram 

estabelecidos dois indicadores Índice de Recursos Humanos (IRH), que calcula a 

relação entre o total de pessoas alocado em P&D&E e o total de funcionários; e o 

Índice de Novos Produtos (INP), composto da receita de novos produtos com menos 

de cinco anos no mercado em relação ao faturamento bruto da empresa. Após a 

normalização desses indicadores foi constituída uma matriz para analisar, qualificar e 

classificar as empresas. Foram concluídos os seguintes pontos:  

                                            

10 P&D&E é um termo utilizado na base de dados da ANPEI para identificar elementos adicionais aos 
entendidos pela sigla P&D, tais como: serviços tecnológicos, aquisição de tecnologia embutida e a 
engenharia não rotineira. (SBRAGGIA et al., 2002) 
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 Empresas capacitadas e inovadoras – são as que ostentam maior lucro 

líquido em relação ao faturamento e também possuem menor porte em 

média. Essas empresas também detinham um número maior de projetos 

inacabados que as empresas menos inovadoras. 

 Empresas mais inovadoras e menos capacitadas – apresentam um volume 

maior de gastos em P&D&E em relação ao faturamento bruto. 

Também se constatou que as empresas inovadoras despendem muito menos 

de imobilizações para inovações do que as menos inovadoras. Esse fato e demais 

informações levantadas na pesquisa levaram os autores a inferirem que as empresas 

mais inovadoras privilegiam os dispêndios P&D&E em pessoal, materiais e atividades 

correntes, em relação às empresas menos inovadoras que imobilizam o capita em 

bens de capital. Verificou-se que o número de funcionários alocados em atividades de 

P&D&E em relação ao total de funcionários da empresa é notoriamente superior nas 

empresas mais inovadoras. Adicionalmente, identificou-se que o número de empresas 

inovadoras no Brasil é muito pequeno e ainda menor quando se refere a empresas 

tecnologicamente capacitadas; as empresas que investem mais em P&D são as mais 

inovadoras, principalmente aquelas que direcionam os gastos para a remuneração do 

pessoal alocado em P&D (SBRAGGIA et al.., 2002, BAHIA & ARBACHE, 2005). 

 Em 2004, a Revista Brasileira de Inovação publicou o artigo Inovação na 

Indústria Brasileira: uma análise exploratória a partir da PINTEC 2000 (KANNEBLEY 

JR.et al., 2004). Nesse estudo, os autores utilizam-se de procedimentos estatísticos 

não-paramétricos para analisar quatros fatores considerados por eles distintivos entre 

empresas inovadoras e não-inovadoras, quais sejam: a orientação exportadora, o 

tamanho da empresa, a origem estrangeira do capital e a variação interindustrial. O 

estudo foi complementado por uma análise econométrica para as informações 

setoriais.  

Foi concluído, no estudo, que as empresas não-inovadoras “podem ser 

‘estilizadas’ como micro ou pequenas, de capital nacional, não-exportadoras e 
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independentes de grupos empresariais. ”Verificou-se também que, com o 

procedimento metodológico realizado, não é possível classificar as inovadoras tão 

facilmente. As variáveis consideradas são significativas, porém seus resultados 

inovadores dependem da interação entre elas e da conjunção setorial. Mais 

especificamente, foram apontadas as seguintes relações associadas a maior 

probabilidade de a empresa ser inovadora: 

i) as de empresas exportadoras, com 100 ou mais empregados, 
e de capital estrangeiro ou misto;  

ii) empresas exportadoras, com 250 ou mais empregados e de 
capital nacional; e  

iii) empresas exportadoras, com 30 ou mais e menos de 100 
empregados pertencentes a setores de média-baixa, média e 
alta oportunidades tecnológicas. (KANNEBLEY JR. et al., 
2004). 

Também publicado na Revista Brasileira de Inovação, porém no primeiro 

semestre de 2009 (CAMPOS & URRACA RUIZ, 2009), o estudo Padrões setoriais de 

inovação na indústria brasileira, objetivou investigar os aspecto da mudança 

tecnológica na indústria nacional, através da análise de clusters hierárquicos e não-

hierárquicos, utilizando como base de dados a PINTEC 2000. Nesse estudo foram 

analisados cinco traços de inovação tecnológica industrial: as fontes de inovação, as 

formas de conhecimento e aprendizagem, o foco da trajetória tecnológica, os tipos de 

resultados inovativos e as características de estrutura e desempenho. Como 

resultados do estudo, foram apontados a diversidade intersetorial e a coerência da 

indústria brasileira com as proposições da literatura internacional. Porém, com 

especificidades. 

Outra proposta na linha neoschumpeteriana para o desenvolvimento de 

taxonomia do setor manufatureiro da indústria brasileira foi aquela elaborada por 

Evaldo Henrique da Silva. A partir da mensuração do esforço inovativo das firmas, são 

estabelecidos clusters gerados a partir de seguintes pressupostos: desempenho 

competitivo e econômico-financeiro; e imperativos ou regimes tecnológicos inerentes 

a cada indústria ou setor. Nesse estudo fora usados as informações publicadas das 

edições da PINTEC 2003 e 2005. O autor estabeleceu seus grupos de atividades 
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econômicas e avaliou a importância atribuída por esses grupos para diferentes 

conjunto de variáveis relativas a esforços inovativos. Os resultados indicaram que a 

indústria brasileira é dominada por quatro grupos, não muito diferenciados, com 

indícios de que haja predomínio de setores com baixa intensidade tecnológica (SILVA, 

2012). 

 Silva & Suzigan (2014) publicaram artigo investigando os padrões setoriais da 

indústria de transformação brasileira a partir do referencial da Escola Evolucionária 

Neo-Schumpeteriana (EENS). Nesse estudo a base de dados utilizada foi aquela 

disponibilizada com a PINTEC 2008, complementada por informações da PIA e da 

Secretaria de Comércio Exterior (SECEX). Foram exploradas duas hipóteses: a 

primeira relativa ao fato de que a realidade concorrencial molda a estratégia 

competitiva das empresas e, consequentemente molda a rotina e o padrão de busca 

dessa estratégia; e a segunda, que há convergência entre o comportamento inovativo 

da indústria nacional e a taxonomia proposta por Keith Pavitt. As duas hipóteses foram 

confirmadas, porém foi identificado que os setores com baixa densidade tecnológica 

e elevada participação das exportações, não apresentavam a aderência esperada 

com a taxonomia pavittiana.  

 O estudo foi estruturado pela avaliação de 53 indicadores, distribuídos em 7 

categorias distintas e calculados com o uso de 48 variáveis da PINTEC 2008, quatro 

variáveis da PIA e uma da SECEX. As categorias consideradas foram: estrutura e 

desempenho; resultados; esforços; fontes de informação; fontes de inovação; 

intensidade; e foco na trajetória tecnológica. 
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3. REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

Neste capítulo é descrita a metodologia utilizada para analisar os padrões 

setoriais na presente dissertação para o estabelecimento da taxonomia, utilizando 

como referencial o trabalho elaborado por Campos e Urraca Ruiz (2009), no qual 

objetivou-se retomar a taxonomia proposta por Pavitt, em 1984, aplicando-a à 

indústria brasileira. Porém naquele trabalho foram utilizados os dados da primeira 

PINTEC, publicada em 2000. E neste, utiliza-se os dados de todas as edições da 

PINTEC. 

Em função do número de características distintas a serem analisadas, optou-

se por realizar análise multivariada, aplicando análise de clusters. Assim como no 

trabalho de Campos e Urraca Ruiz (2009), serão considerados outros estudos para a 

comparação com os resultados obtidos. Dessa forma, pretende-se avançar em 

procedimentos metodológicos que ajudem a melhorar a identificação de padrões 

setoriais, para o aprimoramento e assertividade de políticas públicas que promovam 

o desenvolvimento econômico e social através da inovação. 

Este capítulo está dividido em quatro seções. A primeira faz referência à base 

de dados, descreve a PINTEC, identificando suas principais alterações ao longo das 

suas diferentes edições. A segunda, refere-se à motivação para a escolha das 

variáveis analisadas. A terceira seção trata da montagem da base de dados e a quarta, 

descreve os procedimentos estatísticos realizados para chegar aos clusters de cada 

PINTEC. Os agrupamentos previamente estabelecidos, usando a mesma divisão 

utilizada por Campos & Urraca Ruiz (2009), quais sejam: fontes de informação 

(internas e externas); formas de aprendizado e tipos de conhecimentos relevantes; 

foco da trajetória tecnológica; resultados inovativos; e estrutura e desempenho.  
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3.1. Base de dados - Pesquisa de Inovação (PINTEC) 

Considerada a mais completa fonte de informações sobre inovação industrial 

produzida no País, a PINTEC é referida também como um marco importante para 

auxiliar nas atividades de elaboração e avaliação de políticas públicas de 

desenvolvimento tecnológico e inovação (GONÇALVES, LEMOS & DE NEGRI, 2007; 

TIRONI & KOELLER, 2006). A Pesquisa é realizada trienalmente, desde 1998, pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com apoio do Ministério de 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Telecomunicações (MCTIC) e a Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP). A pesquisa se destaca por observar as orientações da 

OCDE, contidas no Manual de Oslo, mais especificamente em sua terceira versão da 

Community Innovation Survey (OCDE, 2005), permitindo comparabilidade 

internacional e a contribuição para o melhor entendimento do processo de inovação 

que ocorre no Brasil, considerando desempenho e características setoriais, além da 

interdependência das empresas com o Sistema de Inovação. 

O Manual de Oslo identifica qualitativamente e quantitativamente o fenômeno 

da inovação em seus múltiplos aspectos, associando esforços e resultados. E foi 

considerado mais adequado para embasar o estudo da inovação na indústria 

brasileira, visto que o Manual de Frascati, para esses fins, contém limitações 

importantes. A abordagem, por exemplo, de ligação-encadeada utilizada no Manual 

de Oslo, na qual a empresa recorre à sua base de conhecimento a qualquer tempo, 

para solucionar problemas ocorridos no processo de inovação é uma abordagem mais 

adequada do que considerar que a pesquisa é apenas a origem de um processo linear 

de inovação, como previsto no Manual de Frascati (OCDE, 2004). 
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O IBGE preocupou-se em abranger na metodologia da pesquisa, as 

considerações que o Manual de Bogotá11 prescreveu, em relação às orientações do 

Manual de Oslo (IBGE, 2004). As principais preocupações de estudiosos da América 

Latina, contidas no Manual de Bogotá, sobre o processo de inovação em países em 

desenvolvimento na América Latina e Caribe, são as que seguem abaixo: 

1 - atividades de inovação tecnológica organizadas em estruturas 
informais;  

2 - as empresas de maior porte e, em especial, as multinacionais 
privilegiarem a aquisição externa de tecnologia ao desenvolvimento 
interno;  

3 - a estratégia adotada, especialmente pelas pequenas empresas, 
combinando a realização de esforços endógenos de desenvolvimento 
tecnológico com a aquisição de bens de capital, sendo esta última 
atividade a de maior peso;  

4 - baixo grau de articulação com os sistemas nacionais e locais de 
inovação; e  

5 - a importância de outras atividades inovativas, relacionadas aos 
aspectos administrativos e comerciais, voltadas à obtenção de ganhos 
de produtividade/competitividade (IBGE, 2004). 

O presente trabalho, utiliza todas as PINTEC publicadas até o momento, ou 

sejam as edições de 2000, 2003, 2005, 2008, 2011 e 2014. São necessários alguns 

ajustes metodológicos e de características de cada período evidenciados a seguir. Em 

relação aos âmbitos nos quais as pesquisas foram realizadas, são abrangidos: 

aspectos territorial e populacional; temporal; unidade de investigação e classificação 

de atividades. 

As PINTEC 2000, 2003 e 2005 consideraram as empresas no território 

nacional, com cadastro no Cadastro Central de Empresas (CEMPRE), classificadas 

como empresa industrial, nos grupos C e D – CNAE 1.012, ativas, empregando de 10 

                                            

11 Documento voltado para análise da inovação em países da América Latina e Caribe, elaborado por 
Hernán Jaramillo, Gustavo Lugones e Mónica Salazar (JARAMILLO, LUGONES & SALAZAR, 2001). 

12 “empresa industrial (principal receita derivada da atuação nas atividades das indústrias extrativas ou 
indústrias de transformação)” (IBGE, 2004). Estas empresas encontram-se nos grupos C e D da 
Classificação Nacional de Atividade Econômica.  
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a mais pessoas13. A principal diferença entre a PINTEC 2000 e a PINTEC 2003 está 

na forma de regionalização dos resultados. Na primeira foi aplicada uma estratificação 

implícita visando assegurar a representatividade regional. Na segunda, houve 

preocupação na representação regional, através das principais unidades da 

Federação, e das principais atividades econômicas (IBGE, 2004). 

Em 2008, com a alteração da Classificação Nacional de Atividade Econômica 

(IGBE/CONCLA, 2007), a PINTEC passou a considerar a versão 2.0, e também 

incorporou outras atividades econômicas, quais sejam: B – Indústrias extrativas; 

divisões 61, 62 e 72 (Telecomunicações, Atividades dos Serviços de Tecnologia da 

Informação e Pesquisa e Desenvolvimento, respectivamente); no Grupo 63.1 

(Tratamento de dados, Hospedagem na internet e Outras atividades relacionadas) e 

na combinação de divisão e grupo 58 + 59.2 (Edição e Gravação de Som, e Edição 

de Música). No Apêndice 1, podem ser encontrados os setores econômicos que foram 

objeto de análise das PINTEC em cada publicação. 

A partir de 2011, além das atividades econômicas abrangidas nas pesquisas 

anteriores, foram acrescidas a seção D (Eletricidade e gás) e a divisão 71 (Serviços 

de arquitetura e engenharia; Testes e análises técnicas). Na edição de 2008 foi 

incorporada, para o setor de serviços de P&D, além de entidades empresariais, as 

organizações públicas e entidades sem fins lucrativos. Em 2011, voltou-se a 

considerar somente as entidades empresariais, seguindo as recomendações do 

Manual de Oslo. 

A Figura 5 abaixo apresenta o número de empresas que responderam aos 

questionários das pesquisas. Observa-se que nos dois primeiros anos as amostras 

foram constituídas apenas de empresas do setor de indústria de transformação. No 

                                            

13 Conforme orientação do Manual de Oslo (CIS III), permitindo a comparabilidade a pesquisas 
internacionais. (IBGE, 2004). 
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entanto, o setor de serviços selecionados vem ganhando espaço na participação 

como respondente entre as empresas autodenominadas inovadoras. 

Figura 5 - Número de empresas que responderam ao questionário das diferentes edições da PINTEC, 
por estrato, segundo as atividades selecionadas 

 

Quanto à temporalidade aplicada na pesquisa, há duas referências: a maioria 

das variáveis qualitativas referem-se a um período de três anos consecutivos; e as 

variáveis quantitativas referem-se ao último ano de referência da pesquisa. Essa 

medida atende recomendação do Manual de Oslo, uma vez que algumas despesas 

não são realizadas todos os anos por empresas pequenas, por exemplo. (IBGE, 

2004). 

Conforme orientação da CIS III, o levantamento da pesquisa é dividido em sete 

categorias de atividades: Atividades internas de P&D; Aquisição externa de P&D; 

Aquisição de outros conhecimentos externos; Aquisição de máquinas e 

equipamentos; Treinamento; Introdução das novas tecnologias de mercado; e Projeto 

industrial e outras preparações técnicas para a produção e distribuição (IBGE, 2004). 

A Figura 6 abaixo demonstra o resultado geral das PINTEC ao longo de suas 

seis edições – taxa de inovação. Salienta-se que as pesquisas são realizadas com 

Certo
Potencialmente 

inovadoras

Sem indicação de 

potencial 

inovador

2000 Indústria 11.044                  - - -

2003 Indústria 11.337                  - - -

Total 15.832                  3.914                    9.454                    2.464                    

Indústria 13.948                  3.317                    8.448                    2.183                    

Serviços selecionados 1.884                    597                       1.006                    281                       

Total 17.479                  2.972                    11.015                  3.492                    

Indústria 15.703                  1.905                    10.753                  3.045                    

Eletricidade e gás 90                        48                        17                        25                        

Serviços selecionados 1.686                    1.019                    245                       422                       

Total 17.171                  5.786                    7.662                    3.723                    

Indústria 14.387                  4.439                    6.932                    3.016                    

Eletricidade e gás 96                        63                        8                          25                        

Serviços selecionados 2.688                    1.284                    722                       682                       

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenação de Indústria, Pesquisa e Inovação Tecnológica (2000, 2003, 2008, 2011 e 2014).

Elaboração da autora.

2014

2008

2011

PINTEC Atividades
Total

Estrato

Empresas selecionadas
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amostras independentes, ou seja, os resultados não representam um caráter evolutivo 

das empresas, pois podem não ser as mesmas empresas investigadas. 

Figura 6 - Participação percentual do número de empresas que implementar inovações e produto ou 
processo, por atividades selecionadas, nas diferentes edições da PINTEC14 

 

Evidencia-se na Figura 6 o acerto do IBGE em ampliar as atividades 

econômicas evolutivamente na PINTEC, em função do caráter inovador dos setores 

abrangidos, além do industrial, tradicionalmente. 

 

3.2. Variáveis utilizadas 

                                            

14 Embora não tenha sido encontrada uma definição específica para taxa de inovação nas edições da 
PINTEC, inferiu-se que essa denominação se refere ao total de empresas que inovaram em produtos 
ou processos em relação ao total da amostra. 

Tipo de Inovação Setor de atividade
1998 a 

2000

2001 a 

2003

2006 a 

2008

2009 a 

2011

2012 a 

2014

Indústria 31,5        33,3        38,1        35,6        36,4        

P&D - - 97,5        - -

Eletricidade e gás - - - 44,1        29,2        

Serviços selecionados - - 46,2        36,8        32,4        

Indústria 17,6        20,3        22,9        17,3        18,3        

P&D - - 85,0        - -

Eletricidade e gás - - - 2,2          7,2          

Serviços selecionados - - 37,4        27,1        20,6        

Indústria 4,1          2,7          4,1          3,7          3,8          

P&D - - 72,5        - -

Eletricidade e gás - - - 1,6          3,9          

Serviços selecionados - - 9,1          8,8          7,6          

Indústria 25,2        26,9        32,1        31,7        32,7        

P&D - - 82,5        - -

Eletricidade e gás - - - 43,7        29,0        

Serviços selecionados - - 30,9        31,5        27,7        

Indústria 2,8          1,2          2,3          2,1          2,6          

P&D - - 60,0        - -

Eletricidade e gás - - - 7,9          6,8          

Serviços selecionados - - 2,8          5,4          4,3          

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenação de Indústria, Pesquisa e Inovação Tecnológica (2000, 2003, 2008, 2011 e 2014).

Elaboração da autora.

Taxa de inovação

Inovação em Produto

Produto novo para o 

mercado nacional

Inovação em Processo

Processo novo para o 

mercado nacional
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As variáveis nas quais se baseia o processo de aglomeração costumam ser a 

parte mais importante para uma análise multivariada. “O conjunto de variáveis 

escolhido deve descrever a semelhança entre objetos, em termos relevantes para o 

problema em pesquisa (VICINI, 2005)”. No intuito de replicar a proposta de Pavitt 

(1984), e baseado na estrutura proposta no trabalho de Campos & Urraca Ruiz (2009), 

a metodologia utilizada na análise consiste na caracterização dos setores avaliados 

nas PINTEC15, considerando as seguintes categorias de análise: a) fontes de 

inovação - internas e externas; b) formas de aprendizado e conhecimento; c) 

trajetórias tecnológicas; d) resultados inovativos; e e) estrutura e desempenho. A 

seguir são listadas as variáveis encontradas nas PINTEC, que compõem os 

indicadores pertencentes a cada grupo de análise. 

Figura 7 - Descrição resumida dos indicadores e das variáveis selecionadas das diferentes PINTEC 

Grupo Indicadores Descrição das Variáveis ou Indicadores Variáveis PINTEC¹ 

1
. 
F

o
n
te

s
 d

e
 i
n
fo

rm
a
ç
ã

o
 

P&D Interno 
Dispêndio com atividades internas de P&D e 
Receita líquida de vendas 

VA22 –2000 

V31 – 2003-2014 

RECLIQ – 2000-2014 

D&E 
Dispêndio com projetos industriais e outras 
preparações técnicas para produção e 
distribuição e Receita líquida de vendas 

VA28 – 2000 

V37 – 2003-2014 

RECLIQ – 2000-2014 

Treinamento 
Dispêndio com treinamentos e Receita líquida 
de vendas 

VA26 – 2000 

V35 – 2003-2014 

RECLIQ – 2000-2014 

Marketing 
Dispêndio com introdução de inovações 
tecnológicas no mercado e Receita líquida de 
vendas 

VA27– 2000 

V36 – 2003-2014 

RECLIQ – 2000-2014 

P&D Externo 
Dispêndio com aquisição externa de P&D e 
Receita líquida de vendas 

VA23 – 2000 

V32 – 2003-2014 

RECLIQ – 2000-2014 

                                            

15 No Apêndice 1 é possível encontrar os setores que são analisados em cada PINTEC. 
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Grupo Indicadores Descrição das Variáveis ou Indicadores Variáveis PINTEC¹ 

Conhecimento 
externo 

Dispêndio com a aquisição de outros 
conhecimentos externos e Receita líquida de 
vendas 

VA24 – 2000 

V33 – 2003 

V33, V33_1 – 2005-
2014 

RECLIQ – 2000-2014 

Máquinas & 
Equipamentos 

Dispêndio com aquisição de máquinas e 
equipamentos e  

Receita líquida de vendas 

VA25 – 2000 

V34 – 2003-2014 

RECLIQ – 2000-2014 

2
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Conhecimento 
Tácito 

Alta relevância atribuída a outra empresa do 
grupo como fonte de informação; fornecedores 
de máquinas, equipamentos, materiais 
componentes ou softwares; clientes ou 
consumidores; concorrentes; feiras e 
exposições, como fonte de informação para o 
desenvolvimento de produtos e/ou processos 
novos ou substancialmente aprimorados. 

VA92, VA93, VA94, 
VA95, VA102 – 2000 

V110, V111,V112, 
V113, V120 – 2003-
2014 

Conhecimento 
codificado 

Alta relevância atribuída a empresas de 
consultoria e consultores independentes; 
conferências, encontros e publicações; redes 
de informações informatizadas, como fonte de 
informação para o desenvolvimento de 
produtos ou processos tecnologicamente 
novos ou substancialmente aprimorados. 

VA96, VA101, VA103 
– 2000 

V114, V119, V121 – 
2003-2014 

Pesquisa 

Alta relevância atribuída a departamentos de 
P&D para o desenvolvimento de produtos e/ou 
processos tecnologicamente novos ou 
substancialmente aprimorados 

VA 90 – 2000 

V108 – 2003-2014 

Interação 

Alta relevância atribuída à clientes e 
consumidores; fornecedores; concorrentes; 
outra empresa do grupo, como parceiro para 
as atividades inovativas 

VA117, VA118, 
VA119, VA120 – 2000 

V135, V136, V137, 
V138 – 2003-2014 

Subcontratação 
Alta relevância atribuída a empresas de 
consultoria como parceiras para as atividades 
inovativas. 

VA121 – 2000 

V139 – 2003-2014 

Interação / 
Universidade 

Alta relevância atribuída a universidades ou 
institutos de pesquisa; centros de capacitação 
profissional e assistência técnica; instituições 
de testes, ensaios e certificações como 
parceiros para atividades inovativas 

VA122, VA123 – 2000 

V140, V141 – 2003-
2005 

V140, V141, V141_1 
– 2008-2014 
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Grupo Indicadores Descrição das Variáveis ou Indicadores Variáveis PINTEC¹ 

3
. 
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e
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Redução de 
custos 

Alta relevância atribuída ao impacto das 
inovações implementada sem produtos e 
processos que reduzem custos de produção; 
custo do trabalho; consumo de matéria prima; 
e reduzem o consumo de energia 

VA84, VA85, VA86 – 
2000 

V100, V101, V102, 
V103 – 2003-2014 

Melhoria de 
produtos 

Alta relevância atribuída às inovações que 
melhoram a qualidade a ampliam a gama dos 
produtos ofertados 

VA77, VA78 – 2000 

V93 e V94 – 2003-
2014 

Foco misto 
Foco das atividades inovativas engloba ambas 
as modalidades anteriores 

VA77, VA78, VA84, 
VA85, VA86 – 2000 

V93, V94, V100, 
V101, V102, V103 – 
2003-2014 

Mudança do 
dimensionamento 
dos Produtos 

Alta relevância atribuída às inovações que 
aumentam a capacidade produtiva 

VA82 – 2000 

V98 – 2003-2014 

Flexibilização da 
produção 

Alta relevância atribuída às inovações que 
melhoram a flexibilidade produtiva 

VA83 – 2000 

V99 – 2003-2014 

Novos mercados 
Alta relevância atribuída às inovações que 
permitem a abertura de novos mercados 

VA81 – 2000 

V97 – 2003-2014 

Especialização / 
clientes 

Alta relevância atribuída às inovações que 
atendem às exigências de clientes e 
consumidores  

VA94 – 2000 

V112 – 2003-2014 

Reduz impacto 
ambiental 

Alta relevância atribuída às inovações que 
reduzem os impactos sobre o meio ambiente e 
controlar aspectos ligados à saúde e à 
segurança 

VA87 – 2000 

V105 – 2003-2005 

V105, V105_2 – 
2008-2014 

Enquadramento 
regulação 

Alta relevância atribuída às inovações que 
permitem o enquadramento em regulações e 
normas padrão relativas ao mercado interno e 
externo 

VA88, VA89 – 2000 

V106, V107 – 2003-
2005 

V106 – 2008-2014 
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Inovação / 
produto 

Proporção de firmas do setor que inovaram em 
produtos novos para ela ou para o mercado 
nacional 

VA7, VA8 – 2000 

V10, V11 – 2003-
2014 
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Grupo Indicadores Descrição das Variáveis ou Indicadores Variáveis PINTEC¹ 

Inovação / 
processo 

Proporção de firmas do setor que inovaram em 
processos novos para ela ou para o mercado 
nacional 

VA10, VA11 – 2000 

V16, V17 – 2003-
2014 

Inovação radical 
Proporção de firmas do setor que inovaram 
com produtos/processos novos para o 
mercado nacional 

VA8, VA11 – 2000 

V11, V17 – 2003-
2014 

Inovação 
incremental 

Proporção de firmas do setor que inovaram 
com produtos/processos novos para a 
empresa, mas já existentes no mercado 
nacional 

VA7, VA10 – 2000 

V10, V16 – 2003-
2014 

Altamente 
inovadora 

Proporção de firmas do setor com projeto 
inovativo interno, que obtiveram inovação de 
produtos/processo novos para o mercado 
nacional e que atribuem alto valor às fontes 
internas de inovação. 

VA8, VA11, VA90, 
VA91 – 2000 

V11, V17, V108, V109 
– 2003-2014 

5
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u
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p
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Tamanho médio 
Indicador calculado a partir do total de Pessoas 
ocupadas 

PO – 2000-2014 

Tam. Mínimo 
eficiente 

Mediana de Florence – indicador calculado a 
partir do total de Pessoas ocupadas  

PO – 2000-2014 

CR4 
Indicador que calcula a fatia do mercado das 
quatro líderes de cada setor, a partir da 
Receita líquida de vendas 

RECLIQ – 2000–2014 

Capital 
estrangeiro 

Origem do capital controlador da empresa 
V0 – 2000 

V1 – 2003-2014 

Firmas 
exportadoras 

Proporção de firmas do setor que exportaram 
no ano pesquisado baseado nas vendas de 
produtos novos ou significativamente 
aprimorados: percentual de produtos 
exportados; percentual do valor das 
exportações (mercado nacional ou mercado 
mundial); e percentual de exportações de 
produtos melhorados marginalmente. 

VA74, VA75, VA76 – 
2000 

V89, V90, V91, V92 – 
2003-2014 

Produtividade 
Razão entre a Receita líquida de vendas e o 
Pessoal ocupado 

RECLIQ, PO – 2000-
2014 

¹ O valor corresponde ao ano de publicação da PINTEC. As PINTEC foram publicadas em 2000, 2003, 

2005, 2008, 2011 e 2014. As informações desta figura basearam-se nos dicionários de variáveis 
disponibilizados pelo IBGE. 
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Abaixo encontra-se o detalhamento dos indicadores que constituem os 

agrupamentos para análise sobre do conjunto de atividades econômicas abrangidas 

pelas diferentes edições da PINTEC. Observa-se que há uma considerável variação 

de composição das atividades econômicas para cada PINTEC, tendendo a conter um 

número maior de CNAES a cada nova versão, o que interfere na comparabilidade16 

 

3.2.1. Fontes de inovação – internas e externas 

Nesse conjunto são consideradas as variáveis que mensuram a intensidade 

com que diferentes fontes de inovação são utilizadas nas firmas, por setor econômico. 

Todos os indicadores desse grupo são compostos por variáveis numéricas, que 

representam o esforço inovativo no numerador e a receita líquida de vendas da 

empresa correspondente no denominador. Nas PINTEC são considerados os gastos 

realizados não só com projetos em andamento, mas também naqueles que por algum 

motivo foram abandonados no período em análise pela respectiva pesquisa. 

A Receita Líquida de Vendas, é uma variável existente na Pesquisa Industrial 

Anual (PIA), do IBGE, a qual foi compatibilizada pelo IBGE entre as pesquisas e 

encontra-se incorporada nos dicionários de variáveis das diferentes PINTEC, a fim de 

facilitar a utilização dessa informação pelos pesquisadores. A variável é calculada da 

seguinte forma:  

- Receita líquida de vendas - Valor apurado na Demonstração de 
Resultados da Empresa, obtido da operação entre as variáveis abaixo: 

- Receita bruta – receita proveniente da atividade primária e das 
atividades secundárias (de comércio, agropastoris, de construção e de 

                                            

16 Como pode ser notado no Apêndice 3, nas duas primeiras publicações (2000 e 2003) não houve 
alteração na composição da Pesquisa, que abrange a Indústria de Extração e parte da Indústria e 
Transformação. Na terceira edição, além das duas indústrias que compunham a PINTEC 
anteriormente, foram acrescidas algumas atividades do Setor de Serviços. A atualização da 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), que migrou da versão 1.0 para a 2.0, 
adiciona a necessidade de trabalhar na correspondência das atividades entre as diferentes edições da 
Pesquisa a partir de 2008. Nas edições de 2008 e 2011 houve a inclusão de várias atividades 
econômicas do Setor de Serviços.  
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transporte para terceiros etc.) exercidas pela empresa, antes da 
dedução dos impostos e contribuições incidentes sobre estas vendas 
(ICMS, IPI, ISS, PIS/Pasep, Cofins, Simples Nacional etc.), das vendas 
canceladas, abatimentos e descontos incondicionais; e  

- Deduções – vendas canceladas e descontos incondicionais, impostos 
relativos à circulação de mercadorias e à prestação de serviços (ICMS) 
e demais impostos e contribuições incidentes sobre as vendas e 
serviços, que guardam proporcionalidade sobre o preço de venda (ISS, 
PIS), os incidentes sobre as receitas de bens e serviços e contribuição 
sobre faturamento (Cofins, Simples Nacional) (IBGE, 2015). 

 A partir das atividades inovativas da PINTEC, os indicadores são agrupados 

em dois subconjuntos, considerando as origens das fontes: internas ou externas, 

como pode ser visto a seguir. 

 

3.2.1.1. Fontes internas 

 As Fontes internas são divididas em quatro indicadores formados por variáveis 

inerentes às informações originadas internamente às empresas. São elas: Dispêndio 

em atividades internas de P&D; Projeto industrial e outras preparações técnicas para 

a produção e distribuição; Treinamento; e a Introdução das inovações tecnológicas no 

mercado, como está melhor detalhado abaixo. 

a) Dispêndio em atividades internas de P&D – essa é uma das principais 

variáveis para mensurar o esforço em inovar das empresas. Também 

frequentemente utilizada em outros estudos para identificar a intensidade 

tecnológica das empresas. 

Atividades internas de P&D – compreende o trabalho criativo, 
empreendido de forma sistemática, com o objetivo de aumentar o 
acervo de conhecimentos e o uso destes conhecimentos para 
desenvolver novas aplicações, tais como produtos ou processos novos 
ou tecnologicamente aprimorados. O desenho, a construção e o teste 
de protótipos e de instalações-piloto constituem, muitas vezes, a fase 
mais importante das atividades de P&D. Inclui também o 
desenvolvimento de software, desde que este envolva um avanço 
tecnológico ou científico; (IBGE, 2016) 

b) Projeto Industrial e outras preparações técnicas para a produção e 

distribuição – refere-se aos procedimentos e preparações técnicas para 
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efetivar a implementação de inovações de produtos ou de processos. 

Assemelha-se à variável bastante utilizada na literatura internacional como 

Desenho e Engenharia (D&E).  

Inclui plantas e desenhos orientados para definir procedimentos, 
especificações técnicas e características operacionais necessárias à 
implementação de inovações de processo ou de produto. (...) 
mudanças nos procedimentos de produção e controle de qualidade, 
métodos e padrões de trabalho e software (...), assim como as 
atividades de tecnologia industrial básica (metrologia, normalização e 
avaliação de conformidade), os ensaios e testes (que não são incluídos 
em P&D) para registro final do produto e para o início efetivo da 
produção (IBGE, 2016). 

c) Treinamento – voltado ao desenvolvimento de produtos ou processos 

novos ou significativamente aprimorados ou relacionados às atividades 

inovativas da empresa. Esse tipo de gasto também pode incluir aquisição 

de serviços técnicos especializados externos.  

As ações de políticas voltadas para o estímulo de processos de 
cooperação e interação entre empresas, e entre estas e outras 
organizações dos sistemas nacionais de inovação, têm obtido 
resultados significativos. Apesar das dificuldades metodológicas para 
mensurar processos de cooperação, as evidências disponíves têm 
confirmado a sua generalização. De acordo com dados da II European 
Community Innovation Survey, mais de 30% das empresas europeias 
responderam dispor de arranjos cooperativos com diferentes parceiros, 
voltados para a inovação. Nos países nórdicos, esta percentagem é 
ainda maior do que a média europeia, com mais de 60% das empresas 
inovadoras declarando utilizar algum tipo de cooperação 
(CASSIOLATO & LASTRES, 2005). 

Conforme já apontado por Tironi & Koeller (2006), há dificuldades na 

contabilização de dispêndio com treinamento, em função de boa parte desse tipo de 

atividade está embutida na compra de máquinas e equipamentos. No caso da 

PINTEC, a empresa recebe orientações sobre a composição dos recursos informados 

nesse campo por ocasião da resposta à pesquisa. 

d) Introdução das inovações tecnológicas no mercado – atividades de 

comercialização, diretamente ligadas ao lançamento de produto novo ou 

aperfeiçoado (pesquisa de mercado, teste de mercado e publicidade para 

lançamento). Não inclui estruturação de rede de mercado para o produto.  
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3.2.1.2. Fontes externas 

 As fontes externas de P&D referem-se àquelas variáveis que representam o 

esforço da empresa ou instituição em buscar o conhecimento fora da empresa. São 

elas: aquisição externa de P&D; aquisição de outros conhecimentos externos; e 

aquisição de máquinas e equipamentos. 

a) Aquisição externa de P&D – compreende as mesmas atividades 

enumeradas acima em Dispêndio em atividades internas de P&D (subitem 

3.2.1.1, “a”, porém são realizadas por outra(s) organização(ões), 

empresa(s) ou instituição(ões) e adquiridas pela empresa respondente. 

b) Aquisição de outros conhecimentos externos – nas PINTEC 2000 e 2003 a 

informação sobre aquisição de softwares estava agregada nessa variável. 

A partir de 2008, a PINTEC desagregou essa atividade em Aquisição de 

Software, embora seja recomendado pela terceira edição do Manual de 

Oslo agregar essa informação a máquinas e equipamentos. Tendo em vista 

a comparabilidade da presente pesquisa, a variável Aquisição de softwares 

será considerada junto à Aquisição de outros conhecimentos externos.  

Aquisição de outros conhecimentos externos - compreende os acordos 
de transferência de tecnologia originados da compra de licença de 
direitos de exploração de patentes e uso de marcas, aquisição de 
know-how e outros tipos de conhecimentos técnico-científicos de 
terceiros, para que a empresa desenvolva ou implemente inovações; 
(IBGE, 2016) 

 A aquisição de softwares refere-se àqueles de desenho, engenharia, 

processamento e transmissão de dados, voz, gráficos, vídeos, para automatização de 

processos, adquiridos visando a implementação de produtos e processos novos ou 

tecnologicamente aperfeiçoados. 

c) Aquisição de máquinas e equipamentos – relativos à bens adquiridos 

especificamente para a implementação de produtos ou processos novos ou 

tecnologicamente aperfeiçoados.  
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3.2.2. Tipos de conhecimentos e formas de aprendizagem 

 As empresas podem obter inspiração e orientação para seus projetos de 

inovação de uma variedade de fontes de informação. Isso dependerá do tipo de 

atividade inovativa com a qual ela está envolvida e de sua capacidade de absorção 

da informação, o que também tem forte correlação com a sua capacidade de inovar. 

“Deste modo, a identificação das fontes de ideias e de informações utilizadas no 

processo inovativo pode ser um indicador do processo de criação, disseminação e 

absorção de conhecimento.” (IBGE, 2004) 

 As empresas que se encontram em um processo de implementação de 

inovações mais originais tendem a fazer uso mais intenso de informações geradas por 

instituições de produção de conhecimento (universidades, institutos de pesquisa, de 

testes e de certificações entre outros). Já as empresas que se encontram 

incorporando ou adaptando tecnologias, tendem a utilizar o conhecimento auferido no 

relacionamento com fornecedores, clientes e concorrentes). Atenta a esses 

comportamentos, a PINTEC identifica não apenas a importância dessas fontes de 

informação, mas também a sua localização (Brasil ou exterior). No trabalho de Tironi 

e Cruz (2008), por exemplo, foi identificado que empresas que desenvolvem produtos 

com outras empresas do grupo, tem 5 vezes mais chances de realizar inovações 

radicais do que aquelas que inovam sozinhas. Identificaram também que empresas 

que inovam em conjunto com outras ou com institutos, tem duas vezes mais chances 

de inovarem radicalmente.  

 Adicionalmente, há argumentos apresentados em outros estudos que 

qualificam a análise destas variáveis para países em desenvolvimento, tais como: a 

relativamente fraca conversão de novos conhecimentos adquiridos em inovação; e a 

baixa interação existente entre as empresas e os demais agentes do sistema nacional 

de inovação, principalmente meio científico-acadêmico (BRITTO et al., 2009). 

 Neste conjunto, as variáveis estão agrupadas com o intuito de captar a forma 

de absorção do conhecimento necessário ao desenvolvimento das atividades de 
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inovação. As alternativas de resposta nos questionários da PINTEC para essas 

variáveis são categóricas, fazendo referência ao grau de importância atribuída pela 

empresa a cada atividade17. 

a) Conhecimento tácito – alta importância atribuída a um conjunto de fontes 

de informação que representam as relações interpessoais que as empresas 

exercem e das quais podem absorver demandas e inspiração para o 

desenvolvimento de seus produtos e processos, novos ou 

substancialmente aprimorados. São elas: outra empresa do grupo; 

fornecedores de máquina, equipamentos, materiais componentes ou 

softwares; clientes ou consumidores; concorrentes; e a participação em 

feiras e exposições. 

b) Conhecimento codificado – refere-se a alta importância atribuída ao 

conjunto de variáveis que representam a transferência do conhecimento de 

forma pretensamente codificada, tais como: empresas de consultoria e 

consultores independentes; conferências, encontros e publicações; e redes 

informatizadas.  

c) Unidade de P&D Interno – refere-se à alta importância atribuída à unidade 

de P&D interno como fonte de informação.  

d) Interação – neste item estão incluídas variáveis que indicam a importância 

atribuída às relações de parceria para a realização de atividades inovativas 

com clientes e consumidores; fornecedores; concorrentes; e outras 

empresas do grupo. 

 Um dos fatores considerados estratégicos para a intensificação da atividade 

inovativa nas empresas, está na cooperação ou parceria. As modalidades 

consideradas na PINTEC são: clientes e consumidores; fornecedores, concorrentes, 

                                            

17 As respostas possíveis para as questões categóricas, nesse caso, são: Alta, Média, Baixa e Não 
desenvolveu. 
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outra empresa do grupo de empresas de consultoria, universidades e centros de 

capacitação profissional (IBGE, 2004; TIRONI & KOELLER, 2006). 

e) Interação com universidades e centros de pesquisa – refere-se às variáveis 

através das quais é possível identificar a alta importância atribuída pelas 

empresas às parcerias estabelecidas com universidade ou institutos de 

pesquisas; centros de capacitação profissional e assistência técnica; 

instituições de testes, ensaios e certificações, para a realização de 

atividades inovativas.  

 

3.2.3. Foco na Trajetória Tecnológica 

 A PINTEC procura na seção Impactos da inovação, identificar a frequência e o 

grau de importância atribuídos aos principais resultados das inovações 

implementadas, os quais produziram efeitos diretos ou indiretos sobre a capacidade 

competitiva da unidade investigada.  

 Para caracterizar o foco de inovação, dentre o conjunto de alternativas 

estabelecidas na PINTEC, é calculada a relação entre o número total de empresas 

que apontaram alta importância no foco evidenciado, por setor econômico, em relação 

ao número total de empresas respondentes de cada setor. Nesse agrupamento são 

utilizadas tanto variáveis relacionadas à identificação do impacto esperado das 

empresas, quanto das fontes de informação utilizadas prioritariamente. Todas são 

variáveis categóricas, considerando o nível de importância atribuída pela empresa à 

atividade, nomeadamente: 

a) Redução de custos – refere-se à alta importância atribuída à redução de 

custos de produção; custos do trabalho; custos de matérias-primas; e 

consumo de energia;  

b) Foco na melhoria e aumento da gama de produtos – refere-se à alta 

importância atribuída ao impacto das inovações de produtos e processos 
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na melhoria na qualidade dos produtos e na ampliação da gama de 

produtos ofertados. 

c) Foco misto – refere-se ao percentual de empresas por setor que atribuíram 

alta importância a todas as variáveis pertencentes aos agrupamentos 

anteriores. 

d) Mudança na dimensão da produção – refere-se ao percentual de empresas 

que atribuíram alta importância à ampliação da capacidade de produção. 

e) Flexibilidade produtiva – refere-se ao percentual de empresas que 

atribuíram alta importância ao aumento da flexibilidade da produção. 

f) Abertura de novos mercados – refere-se ao percentual de empresas para 

as quais é importante ampliar o espectro de atuação. 

g) Especialização/clientes – refere-se ao percentual de empresas que estão 

focadas no atendimento às demandas dos clientes e consumidores. 

h) Redução do impacto ambiental – percentual de empresas que estão 

focadas na redução do impacto sobre o meio ambiente e controle de 

aspectos ligados à saúde e à segurança.18 

i) Enquadramento às disposições regulatórias – percentual de empresas cujo 

foco da inovação está sobre o atendimento a regulações ao mercado 

interno e externo. 

 

3.2.4. Tipos de resultados inovativos 

                                            

18 Não foi considerada nesta categoria o foco de inovação relativo à redução do consumo de água, em 
função de essa variável não existir na PINTEC 2000 e não ser uma pergunta aplicada aos setores de 
Serviços e Eletricidade e Gás (IBGE, 2016).  
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 A PINTEC, com base no Manual de Oslo, estabeleceu como definição para 

inovação os seguintes conceitos: 

´Produto novo´ é aquele cujas características fundamentais 
(especificações técnicas, componentes e materiais, softwares 
incorporados, userfriendliness, funções ou usos pretendidos) diferem 
significativamente de todos os produtos previamente produzidos pela 
empresa. A inovação de produto também pode ser progressiva, através 
de um significativo aperfeiçoamento de produto previamente existente, 
cujo desempenho foi substancialmente aumento ou aprimorado (IBGE, 
2016). 

 e,  

´Inovação de processo´ refere-se à introdução de novos ou 
substancialmente aprimorados métodos de produção ou de entrega de 
produtos. Métodos de produção, na indústria, envolvem mudanças nas 
técnicas, máquinas, equipamentos ou softwares usados no processo 
de transformação de insumos em produtos); nos serviços, envolvem 
mudanças nos equipamentos ou softwares utilizados, bem como nos 
procedimentos ou técnicas que são empregados para criação e 
fornecimento dos serviços (IBGE, 2016). 

 De uma forma geral, a literatura econômica aponta o progresso técnico como 

responsável pelo aumento da produtividade (TIRONI, 2005). No estudo de Arbache 

(2005), por exemplo, foi concluído que a inserção de produtos novos tem impacto 

efetivo sobre a produtividade industrial, demonstrando que firmas que inovam 

apresentam produtividade 23% maior que aquelas que não inovam. E que o aumento 

de 1% na intensidade de inovação, amplia em 0,2% a produtividade da empresa. 

 Na categoria Tipos de resultados inovativos obtidos agrupou-se as variáveis 

que qualificam o perfil das inovações introduzidas através do tipo (produto ou 

processo) e grau de inovatividade (incremental ou radical) atingida pelas empresas. 

Os indicadores aqui são resultado da razão entre o número de empresas que obteve 

determinado tipo de inovação e o total de empresas respondentes, por atividade 

econômica. 

a) Inovação em produto - razão entre as empresas que inovaram em produtos 

novos ou significativamente aperfeiçoados pelo número total de empresas 

respondentes na atividade econômica correspondente. São consideradas 
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tanto as inovações para as empresas, mas já existentes no mercado; 

quanto àquelas novas também para o mercado.  

b) Inovação em processo - razão entre as empresas que inovaram em 

processos novos ou significativamente aperfeiçoados pelo número total de 

empresas respondentes. São consideradas tanto as inovações para as 

empresas, mas já existentes no mercado; quanto aquelas novas também 

para o mercado.  

c) Inovação radical19 – nesse conjunto é verificada a proporção de empresas 

no setor que realizaram inovações em produtos ou processos novos para 

o mercado nacional. 

d) Inovação incremental – são consideradas aqui as inovações em produtos 

ou processos novos para a empresa. 

 Em relação aos itens ‘c’ e ‘d’, acima, no trabalho de Campos e Urraca Ruiz 

(2009), o qual utilizou apenas a PINTEC 2000, foi considerada a variável que 

informava se a empresa havia depositado patente ou não no período de 1998 a 2000. 

Naquela pesquisa, assim como na pesquisa subsequente (2003), havia uma questão 

sobre a realização pela empresa de depósito de patente e em qual esfera (Brasil, 

exterior ou em ambos), especificando o período abrangido pela pesquisa. Na pesquisa 

relativa a 2008 a pergunta deixou de se referir a um período específico. Já na PINTEC 

2011 foram retiradas as questões relativas a patentes. E em 2014 foi incluído um novo 

grupo de questões relativas a métodos de proteção estratégicos (não formais). A 

explicação que consta na seção correspondente, informa que os métodos formais de 

proteção não foram novamente incluídos em função de orientação expedida pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), em conformidade com o Princípio 

fundamental n.5 das estatísticas oficiais – Eficiência, o qual afirma que se deve evitar 

                                            

19 Considerando a baixíssima ocorrência de inovações em nível mundial desenvolvidas pela economia 
brasileira, cerca de 1% dos produtos e 0,5% dos processos, conforme TIRONI & CRUZ (2008), optou-
se por definir a inovação para o mercado, como radical e a inovação para a empresa, como incremental. 
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duplicidade de esforços por parte das organizações, no caso de haver a 

disponibilidade de registro administrativo, inclusive de caráter censitário, de forma a 

otimizar a utilização os recursos públicos e reduzir a carga ao informante (IBGE, 

2016). Pelo mesmo motivo, as variáveis correspondentes a firmas inovadoras, 

também foram retiradas da relação de variáveis de todos os anos, a fim de garantir 

maior comparabilidade entre as pesquisas no período. 

e) Firmas altamente inovadoras – trata-se de firmas que realizaram inovações 

de caráter radical, de acordo com a classificação do item ‘c’ acima, e 

atribuem alta relevância às unidades internas responsáveis pela fonte de 

informação para o desenvolvimento de novos produtos ou processos.  

Conforme concluído em Andreassi et al. (2000), há ainda a necessidade 

ampliar as informações sobre propriedade industrial e do estabelecimento de patentes 

de menor conteúdo tecnológico para tentar captar a relevância dessa informação com 

a estrutura nacional de inovação.  

As empresas foram solicitadas a informar ainda o percentual das vendas, do 

ano de 2000, cobertas por patentes solicitadas ou em vigor. Esta pergunta tinha por 

objetivo mensurar o impacto dos produtos patenteados nas vendas das empresas. 

Entretanto, houve muita dificuldade de respondê-la. Em muitos casos, porque apenas 

algum componente do produto era patenteado; em outros porque a patente referia-se 

a processo. Um exemplo de dificuldade ocorria quando a empresa detinha um número 

elevado de patentes de processos referentes a diversas etapas, desiguais em sua 

importância. Essa dificuldade tornava-se ainda mais complexa quando a empresa 

dispunha de várias linhas de produção, com patentes de produtos e processos 

cobrindo etapas de mais de um produto (e/ou de seus componentes). Em tais casos 

complexos, os entrevistados se diziam inteiramente incapazes de calcular, ainda que 

aproximadamente, algum valor para o percentual das vendas coberto por patentes. 

Essas “impossibilidades” foram anotadas nos campos de observações 

correspondentes. Esse tipo de crítica e limitação específica do indicador, de vendas 

patenteadas da PINTEC, reforça a restrição geral que usualmente se faz ao uso de 
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patentes como indicador de competitividade. Afora os problemas de mensuração, 

sabe-se que a utilização do recurso da patente como forma de garantir apropriação 

dos resultados das atividades inovativas não é homogênea nos vários setores e que, 

por isso, não permite que se faça uma boa comparação intersetorial. Pelas razões 

apontadas acima, a segunda versão da PINTEC não mais perguntou o percentual das 

vendas cobertas por patentes solicitadas ou em vigor, e ampliou o foco de 

investigação para além das patentes, indagando também sobre outros métodos de 

proteção utilizados pelas empresas para garantir a apropriação dos resultados da 

inovação (IBGE, 2004). 

 

3.2.5. Estrutura e desempenho 

 Aqui é reunido um conjunto de variáveis que visa analisar a estrutura das firmas 

e indicação dos desempenhos correspondentes. Salienta-se que esses indicadores 

de tamanho médio e concentração são estudados principalmente pelas escolas 

estruturalistas e receberam críticas no que tange a seus resultados, uma vez que para 

setores em que é grande a concentração econômica, o tamanho médio não reflete a 

realidade estrutural do setor, não retratando a efetiva atuação do grupo de empresas 

que determinam o desempenho setorial.  

Opostamente, Kannebley Jr. et al. (2005) verificaram em seu trabalho que, 

embora para a indústria geral (sem considerar setores específicos), o tamanho da 

empresa está positivamente relacionado com a probabilidade de a empresa ser 

inovadora. A variável orientação exportadora do estudo desses autores também 

mostrou correlação positiva com a probabilidade de inovar, no entanto, sua 

significância foi inferior ao tamanho da empresa. Os autores surpreenderam-se com 

a falta de relevância verificada em relação à origem do capital. 

No estudo de Carneiro (2008) é possível verificar que da PINTEC de 2000 para 

2003 o tamanho de firma responsável pelo aumento da taxa de inovação foi de 
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empresas com 10 a 49 empregados. Todas os demais tamanhos tiveram redução 

dessa taxa, tanto para produtos, quanto para processos.  

 De acordo com a escola evolucionista, os setores mais propensos à exportação 

também são setores mais competitivos e inovadores (SILVA & SUZIGAN, 2014). O 

que é comprovado na pesquisa de Tironi & Cruz (2008), na qual utilizando-se de 

análises econométricas sobre os dados da PINTEC 2003, verificou-se que as 

empresas que exportam têm 3,581 vezes mais chance de fazer inovações radicais 

que as empresas que atuam regionalmente ou nacionalmente. Já no estudo de 

Arbache (2005) foi concluído com dados na mesma Pesquisa que as empresas 

exportadoras apresentam uma produtividade 161% superior àquela dos não 

exportadores, assim como o aumento de 1% na proporção das vendas ao exterior, 

proporcionam um incremento de 13% na produtividade. 

 Verifica-se, portanto, embora não haja relações conclusivas em relação à 

estrutura e desempenho, reconhece-se a importância dessas variáveis para a 

caracterização dos setores e a correlação existente com a inovação. 

a) Tamanho médio – corresponde a número levantado na PIA correspondente 

ao pessoal ocupado nas empresas. Para o estabelecimento das faixas de 

tamanho será utilizada a mesma classificação utilizada pelo IBGE em suas 

pesquisas, quais sejam: até 99 pessoas ocupadas – micro e pequenas 

empresas; de 100 a 499 – médias empresas; e de 500 para cima – grandes 

empresas. 

b) Tamanho mínimo eficiente – Mediana de Florence -  mediana da 

distribuição de tamanhos das plantas. Para medir o tamanho da planta é 

considerado o número de funcionários. O tamanho da planta deve ser 50% 



89 

 

 

da distribuição acumulada da produção do setor a cada lado do mesmo.20 

(SABÓIA, 1999). 

c) Concentração de mercado das 4 líderes de cada setor (CR4)21 – é a 

representação percentual das quatro maiores empresas de cada setor. 

Quanto maior o percentual, maior a concentração. Essa ordenação é 

realizada a partir da receita líquida de vendas.  

d) Origem do capital controlador – quociente entre o número de empresas do 

setor que se declaram controladas por capital estrangeiro sobre o total de 

empresas do setor.  

e) Propensão a exportar – quociente entre o total de empresas que exportam 

e o total de empresas do setor.  

f) Produtividade – relação entre número de empregados e receita líquida de 

vendas.  

 

3.3. Descrição da análise de clusters 

 Nesta seção, descreve-se o método de análise escolhido e suas etapas de 

execução, com o intuito de reconhecer padrões e propor uma classificação para as 

empresas inovadoras no Brasil, adaptando a classificação proposta por Pavitt para a 

economia em questão. Tendo em vista que em um primeiro momento não se deseja 

determinar a importância ou peso das variáveis em análise, optou-se por utilizar o 

método multivariado. A análise multivariada se divide em dois grupos: o primeiro 

                                            

20Tal medida tem a vantagem de ser pouco sensível a valores extremos da distribuição 

21 Seguindo a metodologia utilizada na Pesquisa Industrial, calcula-se o grau de concentração por setor 
ponderando o indicador de concentração (nesse caso o CR4) pela receita líquida de vendas do setor. 
A partir daí, classifica-se o setor utilizando as faixas de concentração separadas da seguinte forma: de 
0 a 25% - desconcentrado; de 25 a 50%, inclusive – pouco concentrado; de 50 a 75%, inclusive – 
concentrado; e acima de 75% - muito concentrado. (IBGE, 2011)  
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consiste em técnicas exploratórias de sintetização ou de simplificação da estrutura de 

dados e o segundo, consiste em técnicas de inferências estatísticas. Neste trabalho, 

utilizasse a técnica exploratória, aplicável a partir de uma estrutura correlacionável de 

variáveis (VICINI, 2005; MINGOTE, 2017). 

 A aplicação estatística de análise multivariada, utilizando-se a técnica de 

análise de clusters, no intuito de assegurar robustez à construção da taxonomia. A 

medida de similaridade utilizada inicialmente é a distância euclidiana quadrática. 

Quanto maior a distância euclidiana, mais heterogêneos são os clusters. O R-

quadrado, por outro lado, mede a porcentagem da variabilidade total que é retida em 

cada uma das soluções dos clusters (SILVA & SUZIGAN, 2008). Para tanto, 

combinaram-se os métodos hierárquico e não-hierárquico. O hierárquico objetivou 

estabelecer parâmetros para a análise, através do qual é definida a quantidade de 

grupamentos, os quais ratificam o conjunto adotado da literatura existente. Já o não-

hierárquico é mais adequado para um refinamento posterior da análise. Os dois 

procedimentos são complementares e não concorrentes. 

Há vários métodos de agrupamento hierárquico disponíveis nos softwares 

estatísticos. Os mais comuns são: método de ligação simples (Single Linkage), 

método de ligação completa (Complete Linkage), método da média das distâncias 

(Average Linkage), método do centroide (Centroid Method), e método de Ward 

(MINGOTI, 2005). Independentemente do método, busca-se a partição contendo 

grupos o mais heterogêneo possível entre si e, que os elementos dentro de cada grupo 

sejam o mais homogêneo possível. Abaixo são descritos alguns desses métodos: 

 Método de Ligação Simples – neste método, a similaridade entre dois 

agrupamentos é definida pelos dois elementos mais parecidos entre si. Ou 

seja, é a distância entre os elementos mais próximos ou mais parecidos. Em 

cada estágio do processo os agrupamentos mais próximos são combinados 

em um único cluster; 
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 Método de Ligação Completa – aqui, a similaridade entre dois agrupamentos 

é definida pelos elementos que são menos semelhantes entre si. A distância 

é calculada entre todos os pares de grupo e combinados em um único, a 

partir daqueles que apresentarem o menor valor de máximo. 

 Método da Média das Distâncias –neste método, a distância entre dois 

conglomerados é a média das distâncias entre todos os pares de elementos, 

que podem ser formados com os elementos dos dois conglomerados 

comparados. 

 Método do Centroide – neste caso, a distância entre dois grupos é definida 

como sendo a distância entre os vetores das médias, também chamados de 

centroides dos grupos comparados. Pode ser medido com a distância 

Euclidiana ao quadrado ou usual entre os vetores de médias. Em cada passo 

do algoritmo, os agrupamentos que apresentam o menor valor de distância 

são agrupados. Esse método não pode ser utilizado em situações em que 

se dispõe apenas da matriz de distâncias entre os n elementos amostrais. 

 Método de Ward – também chamado de método da Mínima Variância. Neste 

método, não se contabiliza a distância entre dois agrupamentos. A formação 

dos grupamentos se dá a partir da maximização da homogeneidade interna 

dos grupos. O método minimiza o quadrado da distância Euclidiana às 

médias dos grupos. Ou seja, trata-se da soma dos quadrados dos resíduos 

entre duas observações. Um grupo será reunido ao outro se a reunião 

proporcionar o menor aumento da variância intragrupo. Esse método 

costuma ser altamente eficiente na formação de grupos, conforme Malhorta 

apud Vicini (2005) e SAS (2009).  

As principais etapas para a aplicação de técnicas hierárquicas aglomerativas 

são: 

a) Cada elemento constitui-se em um cluster tamanho 1. 
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b) Em cada estágio do algoritmo de agrupamento os pares “similares” são 

combinados, constituindo um único conglomerado. Dessa forma, à medida 

que avança o estágio do algoritmo o número de conglomerados vai 

diminuindo. 

c) Propriedade da hierarquia: uma vez unidos os elementos não serão mais 

separados. 

d) Dada a propriedade anterior, é possível construir um dendograma que 

representa a árvore ou a história do grupamento. (MINGOTI, 2005). 

Nesse contexto, o dendograma, ou gráfico de árvore, representa uma síntese 

do agrupamento resultante da aplicação da análise fatorial, a qual refere-se a um 

conjunto de técnicas estatísticas, como objetivo de reduzir o número de variáveis 

iniciais com a menor perda possível de informações. Isto é feito analisando-se o inter-

relacionamento entre as variáveis, de forma que possam ser descritas 

convenientemente por um número de categorias básicas, em um número menor que 

o número de variáveis originais, as quais são chamadas de fatores. Na análise, os 

fatores explicam a variância dos elementos observados pela correlação existente 

entre eles. (VICINI, 2005). 

Embora o número de grupamentos possa ser definido pelo dendograma, nos 

casos em que há um volume muito grande de grupos a serem formados, é possível 

utilizar outros critérios de análise para partição dos grupos. Segundo Mingoti (2005), 

são eles:  

 Análise do comportamento do nível de fusão (distância). Consiste em 

avaliar através de gráfico elaborado a partir dos resultados de cada estágio, 

comparando-os com o nível de distância do agrupamento. O corte se daria 

no ponto de “salto” relativamente grande.  

 Análise do comportamento do nível de similaridade – esta análise é similar 

à que avalia o nível de fusão, porém baseia-se em avaliar o nível da 
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similaridade, ao invés da distância. Ou seja, procura-se detectar onde há 

um decrescimento acentuado na similaridade dos conglomerados unidos, 

nos quais a aplicação do algoritmo de agrupamento deveria ser 

interrompida. 

 Análise da soma de quadrados entre grupos: coeficiente R² - a partir desse 

critério, é calculada a soma de quadrados entre os grupos e dentro dos 

grupos. O valor de R² será a divisão entre a soma de Quadrados Total entre 

os grupos da partição e a soma de Quadrados Total dentro dos grupos da 

partição. Uma boa estratégia é definir uma região de valores plausíveis 

para o número de grupos e usar o coeficiente R² dentro da região 

estabelece, observando o decaimento de R² quando o valor do número de 

grupos é diminuído. 

 Estatística Pseudo F  

É como se em cada passo do algoritmo de agrupamento estivesse 
sendo feito um teste F de análise de variância para a comparação dos 
vetores de médias dos grupos que foram formados no respectivo 
passo. Busca-se o maior valor de Pseudo F, ou seja, aquele que estaria 
relacionado com a menor probabilidade de significância do teste e, 
consequentemente, estaria rejeitando a igualdade de vetores de 
médias populacionais com maior significância, resultando, desse 
modo, na partição com maior heterogeneidade entre grupos” 
(MINGOTI, 2005).  

 Correlação semiparcial (Método de Ward) – nesse critério, para cada etapa 

do agrupamento calcula-se o coeficiente de correlação semiparcial e 

elabora-se um gráfico entre a etapa e o coeficiente de correlação parcial 

observado. Busca-se no gráfico o ponto em que houver o maior salto, que 

corresponderá ao momento de parada do algoritmo para estabelecer o 

número de grupamentos. 

 Estatística Pseudo T² - similar ao Pseudo F², aqui é calculado a cada etapa 

do algoritmo, o valor do Pseudo T² e é elaborado um gráfico relacionando 

o valor do Pseudo T² a cada etapa de agrupamento. Será buscado no 
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gráfico o valor máximo, ou aquele imediatamente anterior, o qual definirá o 

número de grupos a ser estabelecido. 

 Estatística CCC (Cubic Clustering Criterium) – trata-se de valor obtido a 

partir da comparação do valor observado para o coeficiente R² e o valor 

esperado para R², sob a suposição de que os grupos são gerados de 

acordo com uma distribuição uniforme p-dimensional. Valores positivos de 

CCC indicam que R² é maior que o esperado. Nesse caso, o CCC indicaria 

a presença de uma estrutura de agrupamentos de dados diferente da 

partição uniforme. Um resultado de CCC maior do que 3 estabelece o 

número de grupos de partição final. 

Ao aplicar-se análise fatorial, o primeiro passo é verificar as relações entre as 

variáveis, o que pode ser feito utilizando-se um coeficiente de correlação linear entre 

cada par de variáveis. Para tanto, é necessário analisar a distribuição de frequência 

das variáveis através de teste de ajuste da normalidade (Kolmogorov-Smirnov) ou 

examinar as curvas de distribuição, ou ainda fazer um gráfico de dispersão, 

contrastando os valores observados com os esperados, em uma distribuição normal 

(VICINI, 2005). Outra medida de adequação importante é o Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Adequacy (KMO), com o mesmo intuito. 

Para conferir a homogeneidade das observações nos agrupamentos são 

calculados os desvios-padrões de cada variável. Já para a determinação da 

quantidade de clusters foram utilizadas as seguintes estatísticas: distância euclidiana 

quadrática, R-quadrados total e parcial e Raiz Quadrada Média do Desvio-Padrão da 

Amostra ou Universo. O pacote estatístico computacional inicialmente utilizado na 

pesquisa foi o SAS.  

 Para este estudo, escolheu-se a distância euclidiana quadrática, definida por: 

𝐷𝑖𝑗
2 = ∑(𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘)²

𝑝

𝑘=1

 



95 

 

 

 Onde: 

 𝐷𝑖𝑗
2 = 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑢𝑐𝑙𝑖𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑖 𝑒 𝑗; 

 𝑥𝑖𝑘(𝑥𝑗𝑘) = 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 (𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑜)𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑎 𝑘 −

é𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙; 

 𝑝 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠. 

 Salienta-se que como unidade de análise, pelo qual se dá a formação dos 

clusters, é utilizado o respectivo setor econômico das empresas, uma vez que, devido 

à necessidade de não identificar as empresas que participaram das PINTEC, não é 

possível fazê-lo diretamente através dos resultados das entrevistas às empresas. 

Dessa forma, é utilizado o CNAE principal que as empresas respondentes cadastram 

junto à Receita Federal, o qual é necessariamente informado na Pesquisa. 

 

3.4. Montagem da Base 

As bases de dados da PINTEC utilizadas foram aquelas publicadas em 2014, 

2011, 2008, 2005, 2003 e 2000. Inicialmente foram feitas análises nas PINTEC’S dos 

anos de 2014, 2011, 2008, 2005 e 2003, dada a semelhança entre as variáveis das 

pesquisas, e então, elaboradas tabelas com as frequências das variáveis que seriam 

utilizadas no trabalho.  

Verificada a presença de muitos missings na base, em função das 

características inerentes à pesquisa22, somado ao fato que a metodologia empregada 

depende de valores numéricos, foram realizadas algumas substituições, as quais 

podem ser observadas na Figura 9 abaixo, para o período de 2003 a 2014, conforme 

explicado anteriormente. 

                                            
22 A hipótese central na qual se baseia o desenho amostral da PINTEC é a de que a 
inovação é um fenômeno raro, em relação ao qual a adoção de desenhos tradicionais 
(geralmente, amostragem aleatória estratificada por localização, atividade e porte da 
empresa) poderia resultar em amostras que não representassem adequadamente a 
fração da população de empresas que implementaram inovações.(IBGE, 2014) 
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Após as modificações realizadas, foi criado o grupo de variáveis derivadas das 

variáveis originais. Um resumo da associação entre as variáveis pode ser encontrado 

na Figura 10, abaixo. 

Figura 8 – Novas variáveis criadas a partir das edições das PINTEC de 2003 a 2014 

Índice 
variável 

Nome da variável 
criada 

Associações 2014 a 
2008 

Associação 2005 Associação 2003 

1 PED V31/RECLIQ V31/RECLIQ V31/RECLIQ 

2 DEE V37/RECLIQ V37/RECLIQ V37/RECLIQ 

3 TREINAMENTO V35/RECLIQ V35/RECLIQ V35/RECLIQ 

4 MARKET V36/RECLIQ V36/RECLIQ V36/RECLIQ 

5 PED V31/RECLIQ V31/RECLIQ V31/RECLIQ 

6 CONHECEXT1 
(V33+V33_1) 
/RECLIQ 

(V33+V33_1) 
/RECLIQ 

V33/RECLIQ 

7 MAQ V34_1/RECLIQ V34_1/RECLIQ V34_1/RECLIQ 

8 CONHECTÁC 
V110, V111, V112, 
V113 e V120 

V110, V111, V112, 
V113 e V120 

V110, V111, V112, 
V113 e V120 

9 CONHECCOD V114, V119 e V121 V114, V119 e V121 V114, V119 e V121 

10 PESQ V108 V108 V108 

11 INTERAÇÃO 
V135, V136, V137 e 
V138 

V135, V136, V137 e 
V138 

V135, V136, V137 e 
V138 

12 SUBCONT V139 V139 V139 

13 INTERAÇÃOUNI V140, V141 e V141_1 V140 e V141 V140 e V141 

14 REDCUS 
V100, V101, V102 e 
V103  

V100, V101, V102 e 
V103  

V100, V101, V102 e 
V103  

15 MELHORPROD V93 e V94 V93 e V94 V93 e V94 

16 FOCMIS 
V93, V94, V100, 
V101, V102 e V103 

V93, V94, V100, 
V101, V102 e V103 

V93, V94, V100, 
V101, V102 e V103 

17 MODDIMPROD V98 V98 V98 

18 FLEXPROD V99 V99 V99 
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Índice 
variável 

Nome da variável 
criada 

Associações 2014 a 
2008 

Associação 2005 Associação 2003 

19 NOVMERC V97 V97 V97 

20 ESPECCLIENTES V112 V112 V112 

21 REDIMPAMB V105 e V105_2 V105 V105 

22 ENQREG V106 V106 e V107 V106 e V107 

23 INOVPROD V10 e V11 V10 e V11 V10 e V11 

24 INOVPROCESSO V16 e V17 V16 e V17 V16 e V17 

25 INOVRAD V11 e V17 V11 e V17 V11 e V17 

26 INOVINC V10 e V16 V10 e V16 V10 e V16 

27 ALTINOV 
V11, V17, V108 e 
V109 

V11, V17, V108 e 
V109 

V11, V17, V108 e 
V109 

28 TM PO PO PO 

29 Q1_PO PO PO PO 

30 MEDIAN_PO PO PO PO 

31 Q3_PO PO PO PO 

32 CR4 RECLIQ RECLIQ RECLIQ 

33 CAPEST V1 V1 V1 

34 FIRMEXP V89, V90, V91 e V92 V89, V90, V91 e V92 V89, V90, V91 e V92 

35 PRODUTIV RECLIQ/PO RECLIQ/PO RECLIQ/PO 

Elaboração da autora. 

A sequência de tratamentos realizados para gerar as novas variáveis, consiste 

em : 

 As variáveis que estão no intervalo 1 a 7 são razões, para as quais no 

denominador está a variável RECLIQ e no numerador encontram-se as 

demais variáveis (a soma das duas variáveis no caso da variável 6).  
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 As variáveis que estão no intervalo 8 a 22 são variáveis binárias (variáveis 

que assumem valor iguais a 0 ou 1), onde assumem valor igual a 1 quando 

as variáveis das PINTEC’S associadas são todas iguais a 1 e assumem valor 

igual a zero se pelo menos umas das variáveis das PINTEC forem diferentes 

de 1. 

 As variáveis que estão no intervalo 23 a 26 são proporções. Elas foram 

calculadas da seguinte forma: o numerador da razão corresponde ao número 

de empresas que tinham pelo menos uma das variáveis associadas iguais a 

1, dentro de cada setor (CNAE) e o denominador é o número de empresas 

dentro de cada setor.  

 A variável 27 é semelhante à situação citada no caso anterior, no entanto, 

contém uma única diferença: no numerador ao invés de ter pelo uma das 

variáveis iguais a zero, todas as variáveis necessitam ser iguais a 1. 

 A variável 28 é uma razão entre a soma, por setor, da variável PO pelo 

número de empresas do respectivo setor. 

 A variável 29 a 31 são, respectivamente, o 1° quartil, mediana e 3° quartil da 

variável PO, por setor, para identificação da Mediana de Florence. 

 A variável 32 é calculada da seguinte forma: ordenados os resultados, o 

numerador é a soma dos 4 maiores valores da variável RECLIQ pela soma 

total do RECLIQ, correspondente ao indicador CR4 do setor. 

 A variável 33 é a razão do número de empresas que continham a variável 

V1 igual a 2 ou 3, por setor, pelo somatório de empresas do setor. 

 A variável 34 é a razão do número de empresas que contém alguma das 

variáveis associadas diferente de zero, por setor, em relação ao número de 

empresas do setor. 
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 A variável 35 foi feita através da razão entre as variáveis RECLIQ 

(numerador) e PO (denominador), por setor. 

As mesmas transformações e cálculos de variáveis foram feitas utilizando como 

base a PINTEC 2000, as quais estão descritas no Apêndice 2. As transformações e s 

associações entre as variáveis, são as mesmas utilizadas na Figura 9 e, 

consequentemente, as explicações da criação das novas variáveis são semelhantes. 

Adicionalmente, as razões foram arredondadas para que as variáveis numéricas 

resultantes passassem a ter apenas 2 casas decimais, de forma a viabilizar o 

agrupamento. 

A partir da nova base estabelecida, utilizando todas as pesquisas da PINTEC 

disponíveis, foram feitas tabelas de frequência associando o setor das empresas e a 

combinação de variáveis, que estão indicadas na Figura 10 acima, dentro de cada 

agrupamento. Foram gerados arquivos do tipo “xls” (nomeados respectivamente como 

TABELA2_’ANO ESPECÍFICO’.xls) para guardar essas informações. 

 Na Figura 12 abaixo tem-se as novas variáveis criadas a partir da PINTEC 

2000. 

Figura 9 - Novas variáveis criadas a partir da PINTEC 2000 

Índice variável Variável criada Fórmula 

1 PED VA22/RECLIQ 

2 DEE VA28/RECLIQ 

3 TREINAMENTO VA26/RECLIQ 

4 MARKET VA27/RECLIQ 

5 PED VA23/RECLIQ 

6 CONHECEXT1 VA24/RECLIQ 

7 MAQ VA25/RECLIQ 

8 CONHECTÁC VA92, VA93, VA94, VA95 e VA102 

9 CONHECCOD VA96, VA101 e VA103 
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Índice variável Variável criada Fórmula 

10 PESQ VA90 

11 INTERAÇÃO VA117, VA118, VA119 e VA120 

12 SUBCONT VA121 

13 INTERAÇÃOUNI VA122 e VA123 

14 REDCUS VA84, VA85 e VA86 

15 MELHORPROD VA77 e VA78 

16 FOCMIS VA77, VA78, VA 84, VA85 e VA86 

17 MODDIMPROD VA82 

18 FLEXPROD VA83 

19 NOVMERC VA81 

20 ESPECCLIENTES VA94 

21 REDIMPAMB VA87 

22 ENQREG VA88 e VA89 

23 INOVPROD VA7 e VA8 

24 INOVPROCESSO VA10 e VA11 

25 INOVRAD VA8, VA11 

26 INOVINC VA7, VA10  

27 ALTINOV VA8, VA11, VA90 e VA91 

28 TM PO 

29 Q1_PO PO 

30 MEDIAN_PO PO  

31 Q3_PO PO 

32 CR4 RECLIQ 

33 CAPEST V0 

34 FIRMEXP VA74, VA75 e VA76 
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Índice variável Variável criada Fórmula 

35 PRODUTIV RECLIQ/PO 

Elaboração da autora 

Para as tabelas geradas a partir de variáveis categóricas, foi necessário 

também compactar no Excel as informações, de modo que resultasse na tabela 

apenas uma linha para cada setor em análise (CNAE), antes da aplicação dos 

procedimentos para identificação dos clusters. 

 

3.5  Procedimentos estatísticos 

Atualmente, as únicas formas de acessar os dados da Sala de Sigilo do IBGE 

são através das ferramentas estatísticas SAS ou Stata. A opção utilizada foi o SAS e, 

posteriormente, os resultados foram extraídos da Sala em planilhas eletrônicas e 

arquivos texto. 

 

3.5.1 Geração de clusters no SAS 

 Os principais procedimentos aplicados no SAS, após tratamento das variáveis, 

para cada ano de publicação da PINTEC e para cada agrupamento pré-definido de 

variáveis foram: análise multivariada ACECLUS (Approximate Covariance Estimation 

for CLUStering); geração dos critérios para definição de clusters CLUSTER; TREE 

para criar as variáveis a serem agrupadas em clusters; e plotagem dos dados finais 

através do SGplot. 

 O ACECLUS é um procedimento preparatório no SAS, utilizado quando nem o 

número de observações nem o número de clusters são conhecidos, utilizado para 

padronizar as observações (tornar a média zero e a variância igual a um) e obter as 

estimativas de aproximação gerando, a partir das variáveis iniciais, uma matriz de 
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covariância de um conjunto de variáveis canônicas, as quais são utilizadas na 

elaboração dos clusters. (SAS, 2009). 

 O procedimento hierárquico CLUSTER, calcula a medida de dissimilaridade 

através da distância euclidiana. O método aplicado nesse procedimento foi o de Ward. 

Na tabela e gráficos resultantes, são apresentadas informações relevantes para a 

definição do número de clusters: critério de agrupamento cúbico ou Cubic Clustering 

Criterium (CCC); estatística Pseudo F; e estatística Pseudo T². Os gráficos produzidos 

são: critérios para o número de clusters (exemplo na Figura 10) e dendogramas 

(exemplo na Figura 11). Os conceitos relativos aos procedimentos antes referidos 

estão descritos mais detalhadamente no item 3.2 acima. 

Figura 10 - Gráfico Cluster Criterium 
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Figura 11 - Dendograma gerado no SAS 

 

 Após a aplicação do ACECLUS, e verificação do número de clusters indicado 

pelo gráfico, é aplicado o procedimento TREE, no qual são geradas duas tabelas para 

cada combinação de agrupamento de variáveis e ano de publicação da PINTEC. A 

tabela TREE gera input para o agrupamento das informações resultando na tabela 

NEW, que contém as variáveis canônicas utilizadas nas formações de clusters, não 

contendo mais informações sobre as variáveis originais. 

 Finalmente, com os resultados da tabela NEW é aplicado o procedimento 

SGPlot para plotar as variáveis canônicas dos diferentes clusters reconhecidos pelo 

procedimento CLUSTER, demonstrando graficamente a separação dos diferentes 

grupos, para cada ano e agrupamento, como pode ser visto no Figura 12, abaixo. 
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Figura 12 - Gráfico SGPlot - Plotagem das variáveis canônicas demonstrando o cluster gerado 

 

 

3.5.2 Geração de clusters no SPSS 

 Já fora da Sala de Sigilo do IBGE, após a extração das informações, analisando 

os resultados alcançados no procedimento anterior (clusters gerados no SAS), 

verificou-se uma diferenciação excessiva na qualidade dos clusters. Para essa 

diferenciação, inferem-se os seguintes motivos: a) haviam dados na base com valores 

extremamente discrepantes, os quais, se não tratados, impactam os resultados dos 

agrupamentos; b) conforme já mencionado, as respostas das empresas aos 

questionários, em função do padrão tecnológico característico da indústria nacional, 

reflete na existência de muitos missings ou de valores pouco representativos para a 

análise; c) o baixo nível de atividades inovativas também é refletido na baixa 
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diferenciação entre os CNAES que compõem cada agrupamento. A opção de 

identificar através das respostas as empresas mais inovadoras, somado à reduzida 

quantidade de empresas desse tipo de empresa na amostra, levou à redução do 

volume de resultados para análise. 

 Dessa forma, optou-se por promover ajustes nas variáveis minimizando a 

discrepância das informações que continham algum “erro” de informação (números 

centenas de vezes maior que a média, por exemplo) e gerar novamente os clusters. 

Porém, na segunda tentativa, em função da indisponibilidade do SAS, foi utilizado o 

SPSS a partir dos procedimentos descritos a seguir. 

 Na tentativa de manter a similaridade com o procedimento anterior que 

abrangia métodos não hierárquicos e hierárquicos, adotou-se a elaboração dos 

clusters em duas etapas. Na primeira etapa, não hierárquica, visando determinar o 

número de cluster a serem gerados, foram aplicados para análise de cada 

agrupamento por ano de PINTEC, quatro diferentes procedimentos, quais sejam: 

Euclidian Distance e Akaike Information Criterion (AIC); Euclidian Distance e Baysian 

Information Criterion (BIC); Log-Likehood Distance e AIC; Log-Likehood Distance e 

BIC. Na Figura 13 abaixo constam os resultados alcançados nesse procedimento. 
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Figura 13 - Resultado da aplicação de um dos diferentes procedimentos para determinação do número 
de clusters na primeira etapa do processo 

 

 As figuras relacionadas a todos os clusters e gráficos gerados podem ser 

encontrada no Apêndice 3. 
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Figura 14 – Análise de clusters em duas etapas – Etapa 1 – Aplicação de medida de similaridade e 
critérios de informação 

 

 Para a segunda etapa (hierárquica) foi definido para a geração dos respectivos 

clusters o maior número de clusters indicado na etapa anterior, para cada 

2000 2003 2005 2008 2011 2014

Distance Euclidian / AIC 2 2 2 4 5 5

Distance Euclidian / BIC 2 2 2 1 1 2

Distance Log-Likehood / AIC 2 3 3 2 3 2

Distance Log-Likehood / BIC 1 2 2 2 2 2

2000 2003 2005 2008 2011 2014

Distance Euclidian / AIC 4 2 3 2 2 2

Distance Euclidian / BIC 2 2 2 2 2 2

Distance Log-Likehood / AIC 2 2 2 2 3 2

Distance Log-Likehood / BIC 2 2 2 2 2 2

2000 2003 2005 2008 2011 2014

Distance Euclidian / AIC 2 2 2 2 3 1

Distance Euclidian / BIC 2 2 2 2 1 1

Distance Log-Likehood / AIC 3 2 3 2 2 2

Distance Log-Likehood / BIC 2 2 2 2 2 2

2000 2003 2005 2008 2011 2014

Distance Euclidian / AIC 2 2 2 2 2 2

Distance Euclidian / BIC 1 1 2 2 2 1

Distance Log-Likehood / AIC 2 2 3 3 3 2

Distance Log-Likehood / BIC 2 2 2 2 2 2

2000 2003 2005 2008 2011 2014

Distance Euclidian / AIC 2 2 2 2 2 3

Distance Euclidian / BIC 1 2 2 2 2 2

Distance Log-Likehood / AIC 2 2 2 2 3 2

Distance Log-Likehood / BIC 2 2 2 2 2 2

Nota: AIC - Akaike Information Criterion

          BIC - Bayesian Information Criterion

Elaboração da autora.

Medidas de Similaridade e 

Critérios de Informação

Agrupamento 4 - Tipo de resultado inovativo

Medidas de Similaridade e 

Critérios de Informação

Agrupamento 5 - Estrutura e desempenho

Análise de Clusters em duas etapas - Etapa 1 Aplicação de medida de similaridade e 

critérios de informação

Agrupamento 1 - Fontes de inovaçãoMedidas de Similaridade e 

Critérios de Informação

Agrupamento 2 - Tipos de conhecimento e fontes de 

aprendizado
Medidas de Similaridade e 

Critérios de Informação

Medidas de Similaridade e 

Critérios de Informação

Agrupamento 3 - Foco na trajetória tecnológica
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agrupamento e ano. Os clusters foram gerados utilizando-se o método de Ligação 

Ward. As Figuras 14 e 15 abaixo, demonstram os resultados alcançados na segunda 

etapa do procedimento. Todos os gráficos gerados tanto no SAS, quanto no SPSS, 

encontram-se no Apêndice 4. 

Figura 15 - Gráfico para identificação  do número de clusters gerado no SPSS 
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Figura 16 - Dendograma gerado no SPSS 
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4. RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

 A seguir são apresentadas as tabelas que demonstram os clusters produzidos 

através da metodologia descrita no Capitulo 3, por CNAE e por agrupamento de 

variáveis. Salienta-se que até 2005 (inclusive) o CNAE utilizado é o 1.0 e partir desse 

ano o CNAE constante dos levantamentos das PINTEC é o CNAE 2.0. Para viabilizar 

a comparabilidade das atividades econômicas nos diferentes grupamentos realizou-

se uma correspondência, demonstrada no Apêndice 3. 

 À medida que a PINTEC evoluiu, o IBGE também ampliou o número de 

atividades econômicas abrangidas na pesquisa, assim como foram desagregados 

alguns CNAES, o que possibilita melhores condições para observar as características 

das empresas com perfil mais inovador.  

  

4.1. Análise de resultados do Agrupamento 1 – Fontes de inovação 

Conforme já detalhado no subitem 3.2.1, o Agrupamento 1 – Fontes de 

inovação é composto pela relação entre as seguintes variáveis: Pesquisa e 

desenvolvimento; Desenho e engenharia; Treinamento; Marketing, que representam 

as fontes internas; e Pesquisa e desenvolvimento externo; Conhecimento externo e 

Máquinas e Equipamentos, representando as fontes externas de inovação. E todas 

são divididas pela Receita líquida de vendas. 

 No Figura 17 abaixo é possível ter uma visão resumida e abrangente da 

composição das atividades econômicas ao longo dos diferentes anos da PINTEC. No 

caso do Agrupamento 1, nas três primeiras edições da Pesquisa há até três clusters. 

Porém, com forte concentração no Cluster 1, o que representa que não são 
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significativas as diferenças entre a maioria das atividades econômicas abrangidas 

pela Pesquisa. 

 Nos outros três períodos da PINTEC, há tanto um maior número de atividades 

econômicas envolvidas, quanto um número maior de clusters identificados. Porém, a 

distribuição ainda não é homogênea para nenhuma das edições. 
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Figura 17 - Movimentação das atividades econômicas em relação aos clusters ao longo dos períodos - 
Agrupamento 1 - Fontes de Inovação 

 

CNAE Clusters CNAE Clusters CNAE Clusters CNAE Clusters CNAE Clusters CNAE Clusters

50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1

100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1

110 1 120 1 110 1 110 1 110 1 110 1

120 1 140 1 120 1 120 1 120 1 130 1

130 1 150 1 130 1 130 1 130 1 140 1

140 1 160 1 140 1 140 1 140 1 150 1

150 1 171 1 150 1 150 1 150 1 160 1

160 1 172 1 160 1 160 1 160 1 171 1

171 1 180 1 171 1 171 1 171 1 172 1

172 1 190 1 172 1 172 1 172 1 180 1

180 1 192 1 180 1 190 1 180 1 190 1

190 1 201 1 190 1 192 1 190 1 192 1

192 1 202 1 192 1 220 1 192 1 203 1

201 1 203 1 201 1 241 1 201 1 207 1

202 1 206 1 202 1 244 1 202 1 212 1

203 1 207 1 203 1 250 1 203 1 220 1

206 1 211 1 206 1 262 1 206 1 230 1

207 1 212 1 207 1 263 1 207 1 241 1

211 1 220 1 211 1 265 1 211 1 244 1

212 1 230 1 212 1 266 1 212 1 250 1

220 1 241 1 220 1 271 1 220 1 265 1

230 1 250 1 230 1 272 1 230 1 266 1

241 1 261 1 241 1 275 1 241 1 271 1

244 1 262 1 244 1 281 1 244 1 275 1

250 1 263 1 250 1 282 1 250 1 283 1

261 1 265 1 261 1 283 1 262 1 285 1

262 1 266 1 262 1 285 1 263 1 291 1

263 1 271 1 265 1 291 1 265 1 293 1

265 1 272 1 266 1 293 1 266 1 294 1

266 1 275 1 271 1 294 1 271 1 310 1

271 1 281 1 272 1 300 1 272 1 321 1

272 1 282 1 275 1 310 1 275 1 325 1

275 1 283 1 281 1 321 1 282 1 330 1

281 1 285 1 282 1 325 1 283 1 350 1

282 1 291 1 283 1 330 1 285 1 580 1

283 1 293 1 285 1 180 2 291 1 610 1

285 1 300 1 291 1 610 2 293 1 631 1

293 1 310 1 293 1 201 3 294 1 120 2

294 1 321 1 294 1 202 3 300 1 201 2

300 1 325 1 300 1 203 3 310 1 206 2

310 1 370 1 310 1 206 3 321 1 261 2

321 1 580 1 321 1 207 3 325 1 262 2

325 1 110 2 325 1 211 3 330 1 263 2

370 1 130 3 370 1 212 3 350 1 272 2

580 1 244 3 580 1 230 3 580 1 281 2

291 2 294 3 610 1 261 3 610 1 282 2

720 1 631 3 631 1 310 2

6202 1 720 3 710 1 710 2

6203 1 6201 3 6201 1 6201 2

6204 1 6202 3 6202 1 6202 2

263 2 6203 3 6203 1 6203 2

6201 3 6204 3 6204 1 6204 2

580 4 261 2 202 3

281 3 211 4

720 4 720 5

Observações

Movimentação dos clusters ao longo das PINTEC - Agrupamento 1 - Fontes de Inovação

1)  As PINTEC de 2000 a 2005 utilizaram o CNAE 1.0. A partir de 2008 foi utilizado o CNAE 2.0. Para f ins de comparação entre os períodos, foi feito uma 

correspondência entre os CNAES utilizando a tabela que consta no Anexo XXX.

20142000 2003 2005 2008 2011
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 As cores na Figura 17 evidenciam as migrações das atividades econômicas 

(CNAES) entre os diferentes clusters, ao longo dos períodos nos quais as pesquisas 

foram realizadas. As cores mudam de acordo com a mudança de posicionamento da 

atividade econômica nos diferentes clusters. 

A seguir, analisam-se as tabelas que contêm os resultados do Agrupamento 1 

– Fontes de inovação, por ano da respectiva PINTEC. Para facilitar a avaliação dos 

números, destacam-se em azul-claro aqueles que apresentam valores superiores à 

média mais um desvio-padrão, para cada variável (coluna). 

Tabela 1 - Agrupamento 1 - Fontes de Inovação - PINTEC 2000 

 

P & D D & E Treinamento Marketing
P&D 

Externo

Conhecim. 

Externo

Máqs & 

Eqptos

1 Extração de Carvão Mineral 0,0010         0,0022       0,0004           0,0003         0,0011      0,0008        0,0473        

1 Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 0,0015         0,0031       0,0095           0,0017         0,0003      0,0006        0,3247        

1 Fabricação de bebidas 0,0008         0,0031       0,0004           0,0011         0,0000      0,0043        0,0601        

1 Fabricação de produtos de fumo -              0,0006       -                -              -            -              0,0049        

1 Fabricação de produtos têxteis 0,0021         0,0025       0,0005           0,0012         0,0010      0,0004        0,0358        

1 Confecção de artigos do vestuário 0,0007         0,0068       0,0014           0,0017         0,0003      0,0012        0,0405        

1
Preparaçã de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e 

calçados
0,0064         0,0060       0,0016           0,0023         0,0006      0,0014        0,0186        

1 Fabricação de produtos de madeira 0,0008         0,0055       0,0031           0,0020         0,0000      0,0002        0,0602        

1 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 0,0021         0,0014       0,0006           0,0002         0,0148      -              0,0213        

1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel 0,0069         0,0014       -                -              -            -              0,1305        

1 Edição, impressão e reprodução de gravações 0,0017         0,0116       0,0010           0,0024         0,0018      0,0017        0,1179        

1
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e 

produção de álcool
0,0034         0,0009       0,0002           -              -            0,0004        0,0097        

1 Fabricação de produtos de derivados de petróleo 0,0008         0,0033       -                0,0008         -            -              0,0066        

1 Fabricação de produtos químicos 0,0103         0,0381       0,0035           0,0031         0,0006      0,0002        0,2669        

1 Fabricação de produtos farmacêuticos 0,0189         0,0097       0,0058           0,0043         0,0018      0,0011        0,0225        

1 Fabricação de artigos de borracha e plástico 0,0067         0,0059       0,0025           0,0013         0,0003      0,0019        0,0784        

1 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 0,0119         0,0053       0,0024           0,0007         0,0015      0,0018        0,3638        

1 Produção de ferro-gusa 0,0007         0,0019       -                -              0,0007      -              0,0152        

1 Metalurgia de metais não-ferrosos 0,0013         0,0015       0,0007           0,0008         -            0,0002        0,0235        

1 Fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos 0,0052         0,0042       0,0019           0,0033         0,0007      0,0036        0,0900        

1 Fabricação de máquinas e equipamentos 0,0401         0,0204       0,0008           0,0021         0,0009      0,0007        0,0510        

1 Fabricação de máquinas ara escritório e equipamentos de informática 0,0201         0,0032       0,0022           0,0004         0,0014      0,0029        0,0140        

1 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 0,0278         0,0085       0,0045           0,0078         0,0001      0,0051        0,0810        

1 Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações 0,0084         0,0007       0,0005           0,0019         0,0006      0,0016        0,0126        

1 Fabricação de material eletrônico básico 0,0356         0,0094       0,0068           0,0046         0,0002      0,0926        0,0437        

1
Fabr de eqtos instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão e 

ópticos, eqtos para automação industrial, cronômetros e relógios
0,0457         0,0045       0,0057           0,0076         0,0043      0,0020        0,0325        

1 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques 0,0019         0,0001       0,0001           0,0019         0,0022      0,0005        0,0089        

1 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 0,0196         0,0599       0,0209           0,0005         0,0001      0,0191        0,6991        

1 Fabricação de outros equipamentos de transporte 0,0095         0,0109       0,0014           0,0015         0,0026      0,0008        0,0141        

1 Fabricação de artigos do mobiliário 0,0026         0,0070       0,0004           0,0016         0,0008      0,0012        0,0441        

1 Fabricação de produtos diversos 0,0065         0,0154       0,0002           0,0105         0,0001      0,0009        0,0721        

1 Reciclagem -              0,0040       0,0011           -              -            -              0,0225        

Média Cluster 1 0,0070         0,0083       0,0029           0,0022         0,0010      0,0019        0,1310        

2 Fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários 0,0378         0,0938       0,0059           0,0054         -            0,0066        2,4588        

Media Total 0,0072         0,0082       0,0030           0,0022         0,0010      0,0019        0,1329        

Desvio Padrão 0,0131         0,0190       0,0040           0,0025         0,0026      0,0162        0,4357        
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 Em relação ao Agrupamento 1 – Fontes de Inovação – PINTEC 2000,  destaca-

se na Tabela 1 acima a atividade Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 

que ficou separada no Cluster 2. 

 Em relação à variável Dispêndios em P&D, a atividade econômico com maior 

percentual de gastos em relação à Receita Líquida de Vendas (RLVo, é a Fabricação 

de equipamentos de instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão e 

ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios (0,0457); 

Fabricação de máquinas e equipamentos (0,0401); Fabricação de automóveis, 

camionetas e utilitários (0,0389); Fabricação de material eletrônico básico (0,0356); e 

Fabricação de máquinas, aparelhos e material elétrico (0,0278).  

 Em relação Desenho e Engenharia, os maiores gastos ficaram com: Fabricação 

de automóveis, caminhonetas e utilitários (0,0938); Fabricação de peças e acessórios 

para veículos automotores (0,0599); e Fabricação de produtos químicos (0,0381). 

Quanto à variável que se refere ao dispêndio em Treinamento, as atividades que se 

destaca significativamente em relação às demais é a Fabricação de peças e 

acessórios para veículos automotores (0,0209) e Fabricação de produtos alimentícios 

e bebidas (0,095). 

 Os gastos em Marketing são mais relevantes em Fabricação de produtos 

diversos (0,0105); Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (0,0078); 

Fabricação de equipamentos de instrumentação médico-hospitalares, instrumentos 

de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e 

relógios (0,0076); e Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,0054). 

 Para os dispêndios em Pesquisa e desenvolvimento externo, os maiores 

valores foram atribuídos à Fabricação de celulose, papel e produtos de papel (0,0148) 

e Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (0,0078); Fabricação de 

equipamentos de instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão e 

ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios (0,0043). No 

caso dos dispêndios em aquisição de conhecimento externo, as atividades com maior 
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valores foram: Fabricação de material eletrônico básico (0,926) e Fabricação de peças 

e acessórios para veículos automotores (0,0191). 

 Estudos sobre dispêndio em países em desenvolvimento reconhecem como 

natural o maior volume de gastos com Máquinas e equipamentos em relação às 

demais formas de investimentos em inovação. Destaca-se no período em análise que 

as atividades que mais investiram nessa rubrica foram Fabricação de automóveis, 

camionetas (2,4588) e utilitários e Fabricação de peças e acessórios para veículos 

automotores (0,6991). 

Tabela 2 - Agrupamento 1 - Fontes de inovação - PINTEC 2003 

 

P & D D & E Treinamento Marketing
P&D 

Externo

Conhecim. 

Externo

Máqs & 

Eqptos

1 Extração de Carvão Mineral 0,0007     0,0016     0,0000               0,0021          0,0013        0,0001         0,0261        

1 Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 0,0099     0,0094     0,0008               0,0016          0,0001        0,0013         0,0385        

1 Fabricação de produtos de fumo -           0,0006     -                     -               -             -              0,0051        

1 Confecção de artigos do vestuário 0,0179     0,0120     0,0078               0,0041          0,0009        0,0044         0,0739        

1
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e 

calçados
0,0001     0,0029     0,0042               0,0006          0,0014        0,0005         0,0128        

1 Fabricação de produtos de madeira 0,0243     0,0429     0,0031               0,0073          -             0,0000         0,1031        

1 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 0,0006     0,0219     0,0006               0,0008          -             0,0007         0,0759        

1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel -           -           -                     -               -             -              0,0196        

1 Edição, impressão e reprodução de gravações 0,0001     0,0016     0,0006               0,0004          -             0,0002         0,0442        

1
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e 

produção de álcool
-           0,0018     -                     -               -             0,0006         0,0110        

1 Fabricação de produtos de derivados de petróleo 0,0009     0,0047     -                     0,0005          -             -              0,0028        

1 Fabricação de produtos químicos 0,0077     0,0119     0,0011               0,0039          0,0006        0,0133         0,0443        

1 Fabricação de produtos farmacêuticos 0,0094     0,0478     0,0039               0,0081          0,0009        0,0027         0,0350        

1 Fabricação de artigos de borracha e plástico 0,0046     0,0129     0,0011               0,0030          0,0004        0,0005         0,0725        

1 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 0,0013     0,0026     0,0002               0,0005          0,0000        -              0,0257        

1 Produção de ferro-gusa 0,0005     0,0015     -                     0,0007          -             -              0,0080        

1 Fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos 0,0120     0,0259     0,0050               0,0015          0,0016        0,0006         0,0845        

1 Fabricação de máquinas e equipamentos 0,0361     0,0155     0,0044               0,0038          0,0005        0,0009         0,0472        

1 Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática 0,0752     0,0177     0,0101               0,0025          0,0037        0,0022         0,0148        

1 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 0,0092     0,0239     0,0014               0,0059          0,0020        0,0019         0,0200        

1 Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações 0,0164     0,0054     0,0007               0,0057          0,0017        0,0144         0,0163        

1 Fabricação de material eletrônico básico 0,0095     0,0022     0,0018               0,0034          0,0006        0,0006         0,0159        

1
Fabr de eqtos instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão e 

ópticos, eqtos para automação industrial, cronômetros e relógios
0,0140     0,0019     0,0003               0,0005          0,0003        0,0010         0,0083        

1 Fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários 0,0125     -           -                     0,0008          0,0016        0,0016         0,0130        

1 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques 0,0045     0,0015     0,0008               0,0009          -             -              0,0253        

1 Fabricação de outros equipamentos de transporte 0,0047     0,0034     0,0003               0,0003          0,0001        0,0004         0,0102        

1 Fabricação de artigos do mobiliário 0,0057     0,0103     0,0018               0,0014          0,0018        0,0001         0,0598        

1 Fabricação de produtos diversos 0,0008     0,0084     0,0008               0,0008          0,0013        0,0019         0,0127        

1 Reciclagem -           -           -                     -               -             -              0,0433        

Media Cluster 1 0,0110     0,0134     0,0029               0,0025          0,0007        0,0017         0,0527        

2 Fabricação de bebidas 1,2749     0,0570     0,0002               0,0017          -             0,7813         0,7768        

3 Fabricação de produtos têxteis 0,0016     0,0025     0,0005               0,0004          0,0000        0,0015         0,1637        

3 Metalurgia de metais não-ferrosos 0,0170     0,0304     0,0030               0,0007          0,0008        0,0074         0,2509        

3 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 0,1900     0,0209     0,0050               0,0252          0,0000        0,0001         0,1246        

Media Cluster 3 0,0414     0,0114     0,0019               0,0053          0,0002        0,0024         0,1725        

Média Total 0,0244     0,0136     0,0028               0,0027          0,0007        0,0088         0,0666        

Desvio Padrão 0,2220     0,0147     0,0024               0,0046          0,0009        0,1357         0,1373        

Fontes Internas Fontes Externas

Agrupamento 1 - Fontes de inovação - PINTEC 2003

C
lu

s
te

rs

Atividades Econômicas



116 

 

 

 A Tabela 2, acima, refere-se ao mesmo Agrupamento, porém os dados são 

relativos à PINTEC 2003. Nesse caso, os agrupamentos concentraram-se em três 

clusters. Os clusters 2 e 3 agruparam apenas 4 de 29 atividades econômicas, as quais 

se destacam em relação às demais (que compõem o Cluster 1). O Cluster 2 é formado 

apenas por Fabricação de bebidas, o qual se salienta em relação a todas as outras 

atividades econômicas, pois para quase todas as variáveis que constituem esse 

agrupamento, possui valores bastante superiores à média nacional. Destaca-se que 

esse tipo de atividade normalmente não é reconhecida na indústria brasileira por 

intensivos dispêndios em inovação, como pode ser visto nos outros agrupamentos ao 

longo dos anos. O Cluster 3 é formado por Fabricação de produtos têxteis, Fabricação 

de metais não-ferrosos e Fabricação de peças e acessórios para veículos 

automotores. As duas primeiras atividades econômicas, Fabricação de produtos 

têxteis e Metalurgia de materiais não-ferrosos, surpreendem por estarem destacadas 

nesse Cluster, juntamente com a terceira atividade, que é mais intensiva em 

tecnologia (Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores).  

 Considerando as variáveis que compõem o Agrupamento, tem-se que em P&D 

nesse período os maiores dispêndios ocorreram nos setores: Fabricação de bebidas 

(1,2749), destacando-se fortemente das demais atividades econômicas.  

 Em relação às despesas com D&E, destacaram-se, além da Fabricação de 

bebidas (0,570), a Fabricação de produtos farmacêuticos (0,0478); Fabricação de 

produtos de madeira (0,0429); e Metalurgia de materiais não-ferrosos (0,0304).  

 Quanto aos dispêndios em Treinamento, os maiores gastos ocorreram em 

Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática (0,0101), e 

Confecções de artigos de vestuário (0,0078). 

 Os maiores dispêndios em Marketing aparecem em Fabricação de peças e 

acessórios para veículos automotores (0,0252); Fabricação de produtos 

farmacêuticos (0,0081), o que surpreende, pois nessa atividade não está abrangido 

por produtos cosméticos e de higiene; e Fabricação de produtos de madeira (0,0073), 
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também não era esperado em função de a composição dessa atividade representar 

itens de consumo intermediário, o que não costuma envolver esforços nesse sentido. 

 Em relação à variável P&D Externo, há uma distribuição um pouco mais 

homogênea entre as atividades econômicas. Os maiores dispêndios foram realizados 

pelas atividades Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de 

informática (0,0037); Fabricação  de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 

(0,0020); Fabricação de artigos do mobiliários (0,0018); Fabricação de material 

eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicação (0,0017); Fabricação de 

produtos de metal – exceto máquinas e equipamentos; e Fabricação de automóveis, 

camionetas e utilitários (0,0016). 

 Em relação Conhecimento externo, a atividade Fabricação de bebidas foi 88 

vezes acima da média nacional, o que é provável que a tenha colocado em um cluster 

exclusivo. 

 As variáveis finais desse agrupamento referem-se aos dispêndios realizados 

em Máquinas e Equipamentos. As atividades econômicas que se destacaram para 

essa variável foram: Fabricação de bebidas (0,7768) e Metalurgia de materiais não-

ferrosos (0,2509), 11 e 3 vezes a média nacional, respectivamente. Os gastos em 

máquinas e equipamentos na atividade Fabricação de produtos têxteis também 

merece destaque. 
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Tabela 3 - Agrupamento 1 - Fontes de Inovação - PINTEC 2005 

 

 A Tabela 3 acima, refere-se também ao Agrupamento 1 – Fontes de inovação, 

porém referente aos dados da PINTEC 2005. Pode-se observar que embora os 

resultados tenham ficados agrupados em três clusters, dois deles possuem apenas 

uma atividade cada, demonstrando homogeneidade entre os esforços em inovação 

para as demais atividades econômicas. O grande destaque desta tabela é a atividade 

Consultoria em software. Ela só não é comparativamente maior em relação aos 

P & D D & E Treinamento Marketing
P&D 

Externo

Conhecim. 

Externo

Máqs & 

Eqptos

1 Extração de Carvão Mineral 0,0010   0,0011   0,0000          0,0003     0,0001      0,0019       0,0230     

1 Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 0,0056   0,0019   0,0003          0,0157     0,0024      0,0014       0,0097     

1 Fabricação de bebidas 0,0024   0,0005   0,0141          0,0094     -           0,0062       0,0428     

1 Fabricação de produtos de fumo 0,0005   -        -               0,0098     0,0020      -            0,0339     

1 Fabricação de produtos têxteis 0,0022   0,0115   0,0006          0,0012     0,0002      0,0007       0,0405     

1 Confecção de artigos do vestuário 0,0015   0,0010   0,0019          0,0025     0,0000      0,0055       0,0131     

1
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e 

calçados
0,0003   0,0004   0,0003          0,0009     0,0001      0,0036       0,0725     

1 Fabricação de produtos de madeira 0,0001   0,0046   0,0002          0,0001     0,0000      0,0000       0,0125     

1 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 0,0001   0,0050   0,0000          0,0001     -           0,0006       0,0232     

1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel -        0,0093   -               0,0041     -           -            0,0590     

1 Edição, impressão e reprodução de gravações 0,0001   0,0018   0,0012          0,0040     -           0,0006       0,0430     

1
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e 

produção de álcool
-        0,0026   -               0,0002     0,0002      0,0005       0,0202     

1 Fabricação de produtos de derivados de petróleo 0,0082   0,0015   -               -          0,0016      0,0016       0,0094     

1 Fabricação de produtos químicos 0,0308   0,0044   0,0020          0,0105     0,0000      0,0011       0,0262     

1 Fabricação de produtos farmacêuticos 0,0124   0,0115   0,0011          0,0077     0,0003      0,0061       0,0490     

1 Fabricação de artigos de borracha e plástico 0,0105   0,0050   0,0006          0,0017     0,0014      0,0019       0,0344     

1 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 0,0029   0,0893   0,0076          0,0120     0,0006      0,0475       0,0601     

1 Produção de ferro-gusa 0,0004   0,0008   0,0023          0,0001     0,0001      0,0003       0,0066     

1 Metalurgia de metais não-ferrosos 0,0034   0,0034   0,0011          0,0007     -           0,0001       0,0523     

1 Fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos 0,0030   0,0049   0,0004          0,0020     0,0006      0,0017       0,0775     

1 Fabricação de máquinas e equipamentos 0,0152   0,0143   0,0050          0,0068     0,0002      0,0203       0,0575     

1 Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática 0,1238   0,0320   0,0169          0,0195     0,0253      0,0154       0,0553     

1 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 0,0127   0,0074   0,0003          0,0039     0,0000      0,0015       0,0136     

1 Fabricação de material eletrônico básico 0,0318   0,0072   0,0032          0,0056     -           0,0024       0,0197     

1
Fabr de eqtos instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão e 

ópticos, eqtos para automação industrial, cronômetros e relógios
0,0208   0,0036   0,0014          0,0046     0,0003      0,0071       0,0137     

1 Fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários 0,0143   0,0009   -               0,0028     0,0047      0,0020       0,0056     

1 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques 0,0005   0,0005   -               -          0,0000      0,0017       0,0219     

1 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 0,0028   0,0011   0,0002          0,0006     0,0006      0,0032       0,0210     

1 Fabricação de outros equipamentos de transporte 0,1039   0,0327   0,0011          0,0015     0,0335      0,0059       0,0702     

1 Fabricação de artigos do mobiliário 0,0003   0,0022   0,0010          0,0005     0,0001      0,0003       0,0732     

1 Fabricação de produtos diversos 0,0019   0,0008   -               0,0013     0,0001      0,0004       0,0089     

1 Reciclagem -        -        0,0002          -          -           -            0,0066     

1 Telecomunicações 0,0107   0,0083   0,0012          0,0048     0,0008      0,0041       0,0340     

1 Consultoria em hardware 0,1225   0,0009   0,0218          0,0019     0,0003      0,0303       0,0189     

1 Pesquisa e desenvolvimento 0,6350   0,0336   0,0043          0,0014     0,0157      0,0093       0,0307     

Media Cluster 1 0,0097   0,0102   0,0023          0,0048     0,0008      0,0073       0,0370     

2 Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações 0,0274   0,0035   0,0006          0,0034     0,0031      0,0008       1,9860     

3 Consultoria em software 3,8320   1,0875   0,3134          0,1111     0,0012      2,2818       0,0564     

Média Total 0,0015   0,0010   0,0019          0,0025     0,0000      0,0055       0,0131     

Desvio Padrão 0,0531   0,0225   0,0058          0,0060     0,0008      0,0331       0,0437     

Agrupamento 1 - Fontes de inovação - PINTEC 2005
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dispêndios realizados na variável P&D Externo, cujos gastos estão melhor distribuídos 

entre as demais atividades. 

 Quanto às aquisições de P&D externo, proporcionalmente, os maiores 

dispêndios foram realizados nas atividades: Fabricação de outros equipamentos de 

transporte (0,335); Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos para 

informática (0,0253); e Pesquisa e desenvolvimento (0,0157, cerca de 60 vezes maior 

que a média).  

 A única atividade que se destacou na variável que trata dos dispêndios em 

máquinas e equipamentos foi Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e 

equipamentos de comunicações (1,9860), representando 151 vezes a média nacional, 

o que lhe rendeu um cluster específico. 
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Tabela 4 - Agrupamento 1 - Fontes de inovação - PINTEC 2008 

 

 A Tabela 4 refere-se aos dados da PINTEC 2008. Nessa tabela as atividades 

econômicas ficaram agrupadas em 4 clusters. Os Clusters 2 e 4 são pequenos, 

agregando respectivamente duas (Impressão e Reprodução de Gravações e 

Telecomunicações) e 1 atividade econômica (Edição e edição integrada a impressão). 

P & D D & E Treinamento Marketing
P&D 

Externo

Conhecim. 

Externo

Máqs & 

Eqptos

1 Extração de Carvão Mineral 0,0045 0,0007 0,0078          0,0050     -         0,0013        0,0469      

1 Fabricação de produtos alimentícios 0,0007 0,0083 0,0009          0,0025     0,0001    0,0011        0,0359      

1 Fabricação de bebidas 0,0011 0,0019 0,0003          0,0002     0,0002    0,0018        0,0140      

1 Fabricação de produtos de fumo -      0,0025 -               0,0010     -         -             0,0710      

1 Fabricação de produtos têxteis 0,0002 0,0009 0,0009          0,0013     -         0,0012        0,0309      

1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 0,0014 0,0025 0,0020          0,0021     0,0046    0,0033        0,0593      

1
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e 

calçados
0,0012 0,0009 0,0016          0,0033     0,0000    0,0018        0,0245      

1 Fabricação de produtos de madeira 0,0000 0,0006 0,0006          0,0005     -         0,0012        0,0179      

1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel -      0,0102 -               0,0009     -         -             0,0093      

1 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão 0,0001 0,0011 0,0001          0,0001     0,0001    0,0007        0,0565      

1 Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocumbustíveis 0,0006 0,0071 0,0001          -          -         0,0001        0,0507      

1 Fabricação de produtos de derivados de petróleo 0,0022 0,0011 0,0015          -          -         -             0,0312      

1 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 0,0038 0,0171 0,0059          0,0057     0,0003    0,0063        0,0725      

1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas 0,0002 0,0016 0,0001          0,0004     0,0004    0,0002        0,0110      

1 Metalurgia dos metais não-ferrosos 0,0004 0,0013 0,0012          -          0,0008    0,0004        0,0226      

1 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 0,0042 0,0174 0,0039          0,0038     0,0001    0,0026        0,0957      

1 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos 0,0101 0,0167 0,0020          0,0148     0,0012    0,0013        0,0058      

1 Fabricação de equipamentos de comunicação 0,0099 0,0028 0,0002          0,0030     0,0008    0,0017        0,0192      

1
Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros 

e relógios
0,0169 0,0101 0,0009          0,0067     0,0005    0,0068        0,0178      

1 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 0,0157 0,0048 0,0115          0,0063     0,0000    0,0010        0,0553      

1 Fabricação de máquinas e equipamentos 0,0080 0,0031 0,0022          0,0044     0,0009    0,0068        0,0841      

1 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 0,0119 0,0055 -               0,0008     0,0008    0,0025        0,0181      

1 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores 0,0016 0,0039 0,0000          0,0015     -         0,0015        0,0208      

1 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 0,0024 0,0023 0,0006          0,0019     0,0021    0,0054        0,0233      

1 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores 0,0040 0,0034 0,0007          0,0091     0,0001    0,0017        0,0309      

1 Fabricação de móveis 0,0001 0,0006 0,0015          0,0029     0,0010    0,0019        0,0574      

1 Fabricação de produtos diversos 0,0230 0,0157 0,0157          0,0141     0,0016    0,0424        0,0849      

1 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 0,0003 0,0030 0,0102          0,0011     0,0001    0,0025        0,0202      

Media Custer 1 0,0032 0,0063 0,0030          0,0033     0,0011    0,0039        0,0532      

2 Impressão e reprodução de gravações 0,1445 0,0098 0,0072          0,0061     -         0,0948        0,3550      

2 Telecomunicações 0,0100 0,0711 0,0516          0,0041     0,0009    0,3184        0,4474      

Media Cluster 2 0,1176 0,0221 0,0161          0,0057     0,0002    0,1395        0,3734      

3 Fabricação de produtos químicos 0,0815 0,0066 0,0094          0,0088     0,0012    0,0023        0,0279      

3 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 0,1174 0,0144 0,0059          0,0272     0,0086    0,0005        0,0609      

3 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 0,0002 0,0089 0,0331          0,0015     0,0009    0,0986        0,0987      

3 Fabricação de componentes eletrônicos 0,1494 0,0070 0,0050          0,0041     0,0009    0,0303        0,0435      

3 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 0,0440 0,0707 0,0100          0,0235     0,0032    0,0714        0,0683      

3 Outros serviços de tecnologia da informação 0,1081 0,0422 0,0285          0,0415     0,0003    0,0469        0,0888      

3 Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas 0,1153 0,0256 0,1373          0,0404     0,0002    0,1160        0,0654      

3 Pesquisa e desenvolvimento científico 0,1268 -      0,0083          0,0008     0,0038    0,0008        0,0045      

Media Cluster 3 0,0459 0,0182 0,0353          0,0123     0,0013    0,0713        0,0755      

4 Edição e edição integrada à impressão 0,0002 0,0122 0,0627          0,0057     0,4890    0,4910        0,0662      

Média Total 0,0134 0,0087 0,0091          0,0047     0,0077    0,0251        0,0674      

Desvio Padrão 0,0463 0,0164 0,0249          0,0101     0,0782    0,0942        0,0849      

Agrupamento 1 - Fontes de inovação - PINTEC 2008
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O Cluster 3 engloba 8 atividades econômicas e destaca-se pelos dispêndios nas 

fontes de inovação internas às empresas. 

 Em relação aos dispêndios em P&D destacam se as seguintes atividades: 

Fabricação de componentes eletrônicos (0,1494); Impressão e reprodução de 

gravações (0,1445), Pesquisa e desenvolvimento científico (0,1268); Tratamento de 

dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas(0,1153); para citar 

as principais. Observa-se que a maioria encontra-se no Cluster 3. 

 No que tange Desenho e Engenharia, os maiores gastos ocorreram nas 

seguintes atividades: Telecomunicações (0,0711), Desenvolvimento e licenciamento 

de programas de computador (0,0707), Outros serviços de tecnologia da informação 

(0,0422) e Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades 

relacionadas (0,0256). 

 Em Treinamento os maiores dispêndios ocorreram em: Tratamento de dados, 

hospedagem na internet e outras atividades relacionadas (0,1373); Edição e edição 

integrada à impressão (0,0627); e Telecomunicações (0,0516). Já em relação aos 

dispêndios com Marketing, destacaram-se: Outros serviços de tecnologia da 

informação (0,0415); Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras 

atividades relacionadas (0,0404); Fabricação de produtos farmoquímicos e 

farmacêuticos (0,0272); e Desenvolvimento e licenciamento de programas de 

computador (0,0235).  

 Considerando às fontes de inovação externas, em P&D Externo destacou-se 

apenas o valor de Edição e edição integrada à impressão23 (0,4890). Esta atividade 

                                            
23 “Esta divisão compreende as atividades de edição e de edição integrada à impressão de livros, 
jornais, revistas, periódicos, dicionários, enciclopédias, atlas, mapas, listas, cadastros e outras 
publicações. Estas atividades incluem a aquisição de direitos autorais para a edição e disseminação 
de produtos com conteúdo de informação, ou seja, para a reprodução e a distribuição desse conteúdo. 
Estão incluídas nesta divisão todas as formas de edição de produtos com conteúdo de informação 
(impressa, eletrônica ou sonora, na internet e em produtos multimídia, como CDs), exceto a edição de 
programas informáticos (software).  

Esta divisão compreende também a atividade de edição on-line (na internet), quando desenvolvida 
adicionalmente à edição impressa. 
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também destacou em Conhecimento externo, junto com Telecomunicações. E, 

Telecomunicações e Impressão e reprodução de gravações também foram as mais 

altas em Máquinas e Equipamentos, respectivamente 0,4474 e 0,3550. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

Esta divisão não compreende as atividades de edição de filmes cinematográficos, filmes em fitas de 
vídeo, em DVDs ou em outras mídias, a produção de matrizes originais para gravação de som (divisão 
59), as atividades de impressão sob contrato e a reprodução de matrizes originais de som (divisão 18).” 
(IBGE/CONCLA, 2007).  
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Tabela 5 - Agrupamento 1 - Fontes de inovação - PINTEC 2011 

 

P & D D & E Treinamento Marketing
P&D 

Externo

Conhecim. 

Externo

Máqs & 

Eqptos

1 Extração de Carvão Mineral 0,0006   0,0003   0,0002          0,0001     0,0000    0,0002       0,0480     

1 Fabricação de produtos alimentícios 0,0007   0,0013   0,0004          0,0038     0,0000    0,0007       0,0845     

1 Fabricação de bebidas 0,0061   0,0008   0,0061          0,0066     0,0000    0,0007       0,1635     

1 Fabricação de produtos de fumo -        -        -               0,0175     -          0,0015       0,0970     

1 Fabricação de produtos têxteis 0,0009   0,0093   0,0454          0,0007     0,0004    0,0042       0,0203     

1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 0,0000   0,0011   0,0006          0,0021     0,0011    0,0043       0,0223     

1
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e 

calçados
0,0009   0,0062   0,0002          0,0027     0,0003    0,0015       0,0363     

1 Fabricação de produtos de madeira 0,0142   0,0153   0,0027          0,0009     -          0,0015       0,0614     

1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel -        -        -               -          0,0019    -             0,0037     

1 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão 0,0008   0,0001   0,0245          0,0117     -          0,0003       0,2865     

1 Impressão e reprodução de gravações 0,0002   0,0028   0,0001          0,0001     0,0001    0,0012       0,0456     

1 Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocumbustíveis 0,0030   -        0,0026          0,0005     0,0106    0,0127       0,0495     

1 Fabricação de produtos de derivados de petróleo -        0,0024   -               0,0010     -          0,1157       0,0071     

1 Fabricação de produtos químicos inorgânicos 0,0210   0,0002   -               0,0067     0,0002    -             0,0312     

1 Fabricação de produtos químicos orgânicos 0,0031   0,0004   -               -          -          -             0,0130     

1 Fabricação de resinas e elastômeros 0,0075   0,0108   0,0006          0,0009     0,0003    0,0032       0,0270     

1
Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de 

perfumaria e de higiene pessoal
0,1030   0,0032   0,0006          0,0033     0,0002    0,0006       0,0296     

1 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins 0,0169   0,0022   0,0009          0,0008     0,0001    0,0030       0,0187     

1 Fabricação de produtos farmoquímicos 0,0271   0,0016   -               0,0008     -          0,0018       0,0060     

1 Fabicação de produtos farmacêuticos 0,0466   0,0175   0,0025          0,0185     0,0043    0,0006       0,0461     

1 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 0,0010   0,0020   0,0004          0,0007     0,0001    0,0011       0,0262     

1 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 0,0007   0,0052   0,0006          0,0096     0,0001    0,0007       0,1443     

1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas 0,0011   0,0135   -               -          0,0003    0,0004       0,0293     

1 Metalurgia dos metais não-ferrosos 0,0002   0,0016   0,0010          0,0015     -          0,0016       0,0242     

1 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 0,0103   0,0196   0,0013          0,0009     0,0007    0,0042       0,0678     

1 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos 0,0391   0,0017   0,0003          0,0061     0,0015    0,0006       0,0163     

1 Fabricação de equipamentos de comunicação 0,0415   0,0060   0,0014          0,0053     0,0200    0,0023       0,0083     

1
Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros 

e relógios
0,0420   0,0029   0,0018          0,0032     0,0012    0,0008       0,0228     

1
Fabricação de aparelhos eletrodomédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de 

irradiação
0,1252   0,0023   0,0005          0,0159     0,0018    0,0025       0,0355     

1 Fabricação de geradores, transformadores e moteores elétricos 0,0243   0,0001   0,0006          0,0017     0,0005    0,0008       0,0096     

1 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos 0,0093   0,0014   0,0030          0,0074     0,0000    0,0117       0,0509     

1 Fabricação de eletrodomésticos 0,0492   0,0203   0,0190          0,0003     0,0003    0,0100       0,0458     

1 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral 0,0075   0,0003   0,0007          0,0008     0,0036    0,0031       0,0166     

1 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária 0,0364   0,0088   0,0038          0,0596     -          0,0123       0,0220     

1
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na 

construção
0,0041   0,0009   -               0,0003     -          0,0035       0,0309     

1 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 0,0172   0,0010   -               0,0008     0,0075    0,0018       0,0058     

1 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores 0,0038   0,0002   0,0001          0,0004     0,0006    0,0038       0,0057     

1 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 0,0017   0,0004   0,0000          0,0003     0,0006    0,0004       0,0093     

1 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores 0,0047   0,0001   0,0003          0,0004     0,0003    0,0175       0,0116     

1 Fabricação de móveis 0,0001   0,0040   -               0,0008     0,0000    0,0022       0,0390     

1 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes 0,0002   0,0035   0,0000          0,0002     0,0001    0,0015       0,1073     

1
Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de 

artigos ópticos
0,0089   0,0017   0,0016          0,0020     0,0002    0,0079       0,0330     

1 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 0,0004   0,0048   0,0064          0,0019     0,0000    0,0078       0,0270     

1 Eletricidade, gás e outras utilidades 0,0189   -        -               -          0,0442    0,0018       0,0024     

1 Edição e edição integrada à impressão 0,0002   0,0000   0,0022          0,0159     0,0000    0,0053       0,0292     

1 Telecomunicações 0,0227   0,0059   0,0028          0,0041     0,0025    0,0173       0,0417     

1 Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas 0,0017   0,1829   0,0312          0,0018     0,0001    0,0654       0,0963     

1 Serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas 0,0179   0,0083   0,0009          0,0007     0,1155    0,1282       0,0257     

1 Desenvolimento de programas de computador sob encomenda 0,0179   0,0044   0,0055          0,0135     0,0004    0,0201       0,0104     

1 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 0,0195   0,0368   0,0035          0,0015     0,0005    0,0231       0,0032     

1 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 0,0456   0,0001   0,0037          0,0041     0,0003    0,0050       0,0063     

1 Consultoria em tecnologia da informação 0,0282   0,0010   0,0050          0,0020     0,0005    0,0130       0,0083     

Media Cluster 1 0,0064   0,0069   0,0032          0,0032     0,0041    0,0075       0,0547     

2 Fabricação de componenetes eletrônicos 0,0120   0,0029   0,0010          0,0002     0,0026    0,0053       1,7286     

3 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão 0,0017   0,0012   0,0008          0,0004     0,0003    0,0004       0,5545     

4 Pesquisa e desenvolvimento científico 2,3774   0,0212   0,0233          0,0153     0,0157    0,0244       0,0078     

Média Total 0,0068   0,0068   0,0031          0,0032     0,0041    0,0074       0,0629     

Desvio Padrão 0,3193   0,0250   0,0086          0,0091     0,0167    0,0242       0,2416     

Agrupamento 1 - Fontes de inovação - PINTEC 2011
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 A Tabela 5 refere-se ao Agrupamento 1, PINTEC 2011. Embora tenham sido 

formados quatro clusters, três são compostos de apenas 1 atividade. Os valores que 

estão bastante acima da média ficaram distribuídos em todos os clusters, nesse caso. 

Destaca-se o Cluster 4, composto da atividade Pesquisa e desenvolvimento científico, 

a qual tem valores significativos em quase todas as variáveis de análise. 

 Em relação aos dispêndios em P&D destacam-se: Pesquisa e desenvolvimento 

científico (2,3774 - mais de 340 vezes o valor da média nacional); Fabricação de 

aparelhos eletrodomésticos e eletro-terapêuticos e equipamentos de irradiação 

(0,1252); e Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, 

produtos de perfumaria e de higiene pessoal (0,1030). As atividades que se 

destacaram em D&E foram: Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras 

atividades relacionadas (0,1829); e Desenvolvimento e licenciamento de programas 

de computador customizáveis (0,0368).  

 Na variável Treinamento houve um número maior de atividades econômicas 

que se destacaram, conforme os exemplos Fabricação de produtos têxteis (0,0454); 

Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas 

(0,0312); Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão (0,0245); Pesquisa e 

desenvolvimento científico (0,0233); e Fabricação de eletrodomésticos (0,0190). 
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Tabela 6 - Agrupamento 1 - Fontes de inovação - PINTEC 2014 

 

P & D D & E Treinamento Marketing
P&D 

Externo

Conhecim. 

Externo

Máqs & 

Eqptos

1 Extração de Carvão Mineral 0,0002  0,0440  0,0004           0,0017      0,0001   0,0109         0,0558     

1 Fabricação de produtos alimentícios 0,0015  0,0014  0,0003           0,0007      0,0040   0,0008         0,0176     

1 Fabricação de bebidas 0,0001  0,0040  0,0000           0,0017      -         0,0014         0,0250     

1 Fabricação de produtos têxteis 0,0002  0,0104  0,0004           0,0022      0,0014   0,0008         0,0375     

1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 0,0001  0,0005  0,0009           0,0035      0,0000   0,0049         0,0212     

1
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e 

calçados
0,0004  0,0019  0,0003           0,0015      0,0000   0,0019         0,0271     

1 Fabricação de produtos de madeira 0,0000  0,0077  0,0001           0,0005      0,0000   0,0018         0,0401     

1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel -       -       -                -           -         -              0,0038     

1 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão 0,0009  0,0005  0,0008           0,0026      0,0001   0,0002         0,0316     

1 Impressão e reprodução de gravações 0,0024  0,0074  0,0031           0,0003      0,0000   0,0113         0,0685     

1 Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocumbustíveis 0,0002  0,0025  -                -           -         0,0002         0,0069     

1 Fabricação de produtos de derivados de petróleo 0,0010  0,0011  0,0003           -           -         -              0,0169     

1 Fabricação de resinas e elastômeros 0,0095  0,0048  0,0012           0,0040      0,0013   0,0022         0,0079     

1 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins 0,0070  0,0013  0,0011           0,0004      0,0000   0,0011         0,0104     

1 Fabicação de produtos farmacêuticos 0,0082  0,0107  0,0142           0,0015      0,0015   0,0008         0,0059     

1 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 0,0015  0,0022  0,0015           0,0019      0,0004   0,0019         0,0256     

1 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 0,0002  0,0044  0,0005           0,0030      0,0003   0,0024         0,0624     

1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas 0,0010  0,0008  0,0003           -           0,0001   0,0023         0,0347     

1 Metalurgia dos metais não-ferrosos 0,0017  -       0,0000           -           -         0,0009         0,0103     

1 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 0,0014  0,0010  0,0001           0,0004      0,0001   0,0009         0,0280     

1
Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros 

e relógios
0,0137  0,0001  -                0,0013      0,0009   0,0004         0,0036     

1
Fabricação de aparelhos eletrodomédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de 

irradiação
0,0200  0,0018  -                0,0044      0,0013   0,0003         0,0084     

1 Fabricação de geradores, transformadores e moteores elétricos 0,0073  0,0016  -                0,0013      0,0001   0,0002         0,0049     

1 Fabricação de eletrodomésticos 0,0032  0,0002  -                -           -         0,0016         0,0046     

1 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária 0,0038  0,0058  0,0005           0,0006      -         0,0032         0,0193     

1
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na 

construção
0,0047  0,0017  0,0011           0,0020      -         0,0018         0,0263     

1 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 0,0086  0,0085  0,0028           0,0050      -         0,0008         0,0008     

1 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores 0,0009  0,0004  -                0,0001      0,0002   0,0003         0,0044     

1 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 0,0045  0,0027  0,0017           0,0008      0,0002   0,0003         0,0125     

1 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores 0,0076  0,0008  0,0002           0,0000      0,0004   0,0008         0,0108     

1 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes 0,0007  0,0015  0,0004           0,0009      -         0,0034         0,0430     

1
Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de 

artigos ópticos
0,0040  0,0048  0,0003           0,0005      0,0002   0,0032         0,0315     

1 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 0,0010  0,0008  0,0038           0,0007      0,0000   0,0010         0,0060     

1 Eletricidade, gás e outras utilidades 0,0032  -       -                -           0,0010   0,0001         -          

1 Edição e edição integrada à impressão 0,0003  0,0021  0,0004           0,0107      0,0013   0,0075         0,0161     

1 Telecomunicações 0,0024  0,0009  0,0004           0,0002      0,0004   0,0073         0,0141     

1 Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas 0,0019  0,0054  0,1481           0,0003      0,0007   0,0015         0,0121     

Media Cluster 1 0,0013  0,0036  0,0024           0,0017      0,0007   0,0027         0,0289     

2 Fabricação de produtos de fumo 0,1239  0,0097  0,0468           0,0009      -         0,0022         0,0865     

2 Fabricação de produtos químicos inorgânicos 0,0273  0,0011  -                0,0041      0,0006   0,0001         0,0315     

2
Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de 

perfumaria e de higiene pessoal
0,0382  0,0349  0,0036           0,0086      0,0005   0,0028         0,0419     

2 Fabricação de componentes eletrônicos 0,0457  0,0166  0,0004           0,0005      0,0015   0,0030         0,0353     

2 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos 0,0958  0,0144  -                0,0097      0,0007   0,0036         0,0494     

2 Fabricação de equipamentos de comunicação 0,0467  0,0024  0,0001           0,0056      0,0031   0,0034         0,0135     

2 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos 0,0156  0,0000  0,0005           0,0004      0,0022   0,0002         0,0384     

2 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão 0,0330  0,0052  0,0002           0,0132      -         0,0042         0,0481     

2 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral 0,0164  0,0040  0,0013           0,0046      0,0001   0,0065         0,0389     

2 Fabricação de móveis 0,0470  0,0009  0,0004           0,0015      0,0184   0,0084         0,0497     

2 Desenvolimento de programas de computador sob encomenda 0,0511  0,0027  0,0060           0,0083      0,0000   0,0209         0,0150     

2 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 0,0441  0,0144  0,0019           0,0032      0,0012   0,0052         0,0208     

2 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 0,0719  0,0177  0,0021           0,0089      0,0005   0,0089         0,0103     

2 Consultoria em tecnologia da informação 0,0556  0,0030  0,0029           0,0053      0,0009   0,0154         0,0109     

2 Serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas 0,0125  0,0002  0,0031           0,0013      0,0005   0,0332         0,0318     

Media Cluster 2 0,0347  0,0050  0,0019           0,0039      0,0050   0,0126         0,0353     

3 Fabricação de produtos químicos orgânicos 0,0069  0,0002  -                0,0003      -         0,2316         0,0217     

4 Fabricação de produtos farmoquímicos 0,0045  0,0509  -                0,0101      -         0,0744         0,2491     

5 Pesquisa e desenvolvimento científico 1,5450  -       0,0030           0,0015      0,0285   0,0075         0,0255     

Média Total 0,0108  0,0030  0,0030           0,0018      0,0010   0,0115         0,0257     

Desvio Padrão 0,2078  0,0102  0,0207           0,0032      0,0045   0,0325         0,0355     

Agrupamento 1 - Fontes de inovação - PINTEC 2014
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 A Tabela 6 é a última do agrupamento 1 e refere-se à PINTEC 2014. É 

constituída por cinco clusters, dos quais três possuem apenas uma atividade 

econômica. 

 A única atividade econômica que se destaca em P&D é Pesquisa e 

desenvolvimento científico (1,5450), com cerca de 140 vezes maior que a média 

nacional. Essa atividade constitui o Cluster 5. 

 A atividade que mais se destaca em D&E é a Fabricação de produtos 

farmoquímicos (0,0509), seguida de Extração de carvão mineral (0,0440); Fabricação 

de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e 

de higiene pessoal (0,349); Desenvolvimento e licenciamento de programas de 

computador não-customizáveis (0,0177); e Fabricação de componentes eletrônicos 

(0,0166). Surpreende a importância dispendida em Extração de carvão mineral24 entre 

as outras atividades com aparente maior nível de intensidade tecnológica. 

 Os destaques na variável Treinamento ficaram com Tratamento de dados, 

hospedagem na internet e outras atividades relacionadas (0,1481); e Fabricação de 

produtos do fumo25 (0,468), o que também causa surpresa, considerando que não 

representa os setores mais tecnológicos. Fica claro também que essa atividade entrou 

no Cluster 2 em função desse resultado. 

 Em relação aos dispêndios em Marketing, há uma distribuição maior dos 

maiores dispêndios entre os clusters. Destacam-se as três atividades com mais 

gastos: Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de 

                                            

24 Extração de carvão mineral - “Esta divisão compreende as atividade de extração de carvão mineral 
e os beneficiamentos de carvão mineral tais como limpeza, classificação, pulverização, etc., associados 
ou em continuação à extração. Esta divisão não compreende a atividade de escavação de minas 
quando não realizada pela empresa de exploração mineral (divisão 43).” (IBGE/CONCLA, 2007) 

25 Fabricação de produtos do fumo – “Esta divisão compreende a fabricação de cigarros, cigarrilhas e 
outros derivados do fumo. Esta divisão compreende também o fumo processado industrialmente 
(destalamento e outros beneficiamentos elaborados em unidades industriais) e a fabricação de filtros 
para cigarros. Esta divisão não compreende o cultivo do fumo, bem como o beneficiamento inicial 
(divisão 01).” (IBGE/CONCLA, 2007) 
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transmissão (0,0132); Edição e edição integrada à impressão (0,0107); e Fabricação 

de produtos farmoquímicos (0,101). 

 Em P&D externo, apenas duas atividades econômicas destacaram-se: 

Pesquisa e desenvolvimento científico (0,0285) e Fabricação de móveis (0,0184). A 

primeira atividade é reconhecidamente mais intensa em todas as formas de 

dispêndios de inovação. Mas fabricação de móveis, novamente é uma novidade a ser 

investigada. 

 Já em Conhecimento externo destacam-se outras duas atividades: Fabricação 

de produtos químicos orgânicos (0,2316) e Fabricação de produtos químicos (0,0744). 

No caso do primeiro, os dispêndios foram de 20 vezes o valor da média nacional. Este 

resultado provavelmente explica ser a única atividade que compõe o Cluster 3. 

 As atividades econômicas que se destacaram no caso da variável Máquinas e 

equipamentos foram: Fabricação de produtos farmoquímicos (0,2491); impressão e 

reprodução de gravações (0,0685); e Fabricação de produtos de minerais não 

metálicos (0,0624). 

 Analisando os resultados do Agrupamento 1 nas diferentes edições da 

PINTEC, conforme o esperado o maior, volume de dispêndio em fontes de inovação 

tem sido em máquinas e equipamentos. Em segundo lugar, o maior gasto em três 

edições foi em Conhecimento externo, ambas fontes externas de inovação. Essa 

situação pode ser explicada pela baixo nível de maturidade das fontes internas de 

inovação nas empresas e preocupa em função da baixa capacidade de apropriação 

de conhecimento, característica de países em desenvolvimento. 

 

4.2. Análise de resultados do Agrupamento 2 – Tipos de conhecimento e fontes de 

aprendizagem 

 O Agrupamento 2 – Tipos de conhecimento e fontes de aprendizagem é 

mensurado pela alta relevância atribuída nas respostas dadas às questões da 
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PINTEC que procuram identificar os seguintes conjuntos de informações: 

Conhecimento tácito, Conhecimento codificado, Pesquisa, Interação e Interação com 

as universidades. A descrição dos elementos que compõem cada conjunto encontra-

se no item 3.2, Figura 7 e subitem 3.2.2. 

 No Figura 18 abaixo, encontram-se de forma abrangente por código do CNAE, 

as atividades econômicas e respectivo clusters ao longo dos diferentes anos da 

PINTEC. Assim como no caso do Agrupamento 1, em todos os CNAES há uma forte 

incidência de atividades econômicas no primeiro cluster, no qual estão concentradas 

as atividades menos inovadoras. Pela Figura consegue-se observar que houve uma 

maior movimentação dos CNAES entre os clusters ao longo dos períodos das 

PINTEC, comparada ao Agrupamento 1 analisado anteriormente. 
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Figura 18 - Movimentação dos clusters ao longo das PINTEC – Agrupamento 2 – Tipos de 
conhecimento e fontes de aprendizado 

 

CNAE Clusters CNAE Clusters CNAE Clusters CNAE Clusters CNAE Clusters CNAE Clusters

50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1

100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1

110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1

130 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1

140 1 130 1 130 1 130 1 130 1 130 1

150 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140 1

160 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 1

172 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1

180 1 171 1 172 1 171 1 172 1 171 1

192 1 172 1 180 1 172 1 180 1 172 1

220 1 180 1 190 1 180 1 190 1 180 1

230 1 190 1 220 1 190 1 192 1 190 1

241 1 192 1 230 1 192 1 220 1 192 1

244 1 201 1 241 1 201 1 230 1 207 1

250 1 202 1 244 1 202 1 241 1 211 1

275 1 203 1 250 1 203 1 244 1 220 1

281 1 206 1 275 1 206 1 250 1 230 1

282 1 207 1 281 1 207 1 261 1 241 1

283 1 211 1 282 1 211 1 271 1 244 1

285 1 212 1 283 1 212 1 272 1 250 1

293 1 220 1 285 1 220 1 281 1 261 1

294 1 230 1 293 1 230 1 282 1 271 1

310 1 244 1 294 1 241 1 285 1 272 1

321 1 250 1 300 1 244 1 293 1 275 1

370 1 261 1 310 1 250 1 294 1 281 1

580 1 262 1 321 1 261 1 300 1 282 1

120 2 265 1 370 1 262 1 310 1 283 1

190 2 266 1 580 1 263 1 321 1 293 1

201 2 271 1 631 1 265 1 325 1 294 1

202 2 272 1 6202 1 266 1 330 1 300 1

203 2 275 1 6203 1 271 1 350 1 310 1

206 2 281 1 6204 1 272 1 580 1 321 1

207 2 282 1 171 2 275 1 610 1 325 1

271 2 283 1 192 2 281 1 631 1 330 1

272 2 285 1 201 2 282 1 710 1 350 1

300 2 291 1 202 2 283 1 6202 1 580 1

171 3 293 1 203 2 285 1 6204 1 610 1

211 3 294 1 206 2 291 1 171 2 631 1

212 3 310 1 207 2 293 1 201 2 710 1

261 3 320 1 211 2 294 1 202 2 6204 1

262 3 321 1 212 2 300 1 203 2 201 2

265 3 325 1 261 2 310 1 206 2 202 2

266 3 370 1 262 2 321 1 207 2 203 2

320 3 580 1 265 2 325 1 211 2 206 2

325 3 241 2 266 2 330 1 212 2 212 2

291 4 300 2 271 2 580 1 262 2 262 2

272 2 610 1 263 2 263 2

325 2 631 1 265 2 265 2

610 2 6201 1 266 2 266 2

6201 2 6202 1 275 2 285 2

291 3 6203 1 283 2 291 2

720 3 6204 1 6201 2 720 2

720 2 6203 2 6201 2

291 3 6202 2

720 3 6203 2

Observações

1)  As PINTEC de 2000 a 2005 utilizaram o CNAE 1.0. A partir de 2008 foi utilizado o CNAE 2.0. Para f ins de comparação entre os períodos, foi feito uma 

correspondência entre os CNAES utilizando a tabela que consta no Anexo XXX.

Movimentação dos clusters ao longo das PINTEC - Agrupamento 2 - Tipos de conhecimento e fontes de aprendizado

20142000 2003 2005 2008 2011
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 A seguir analisam-se as tabelas contendo a composição dos clusters e o valor 

atribuído às atividades econômicas a partir das variáveis que compõem o 

Agrupamento 2, considerando os dados das diferentes edições da PINTEC. 

Tabela 7 – Agrupamento 2 – Tipos de conhecimento e fontes de aprendizado – PINTEC 2000 

 

Clusters Atividades econômicas
Conhec. 

Tácito

Conhec. 

Codificado
Pesquisa Interação

Interação  

c/ Univers.

1 Extração de Carvão Mineral 0,0007  0,0065       0,0158    -          -           

1 Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 0,0005  0,0024       0,0226    0,0001    0,0016      

1 Fabricação de bebidas 0,0035  0,0014       0,0439    -          -           

1 Fabricação de produtos têxteis 0,0005  0,0010       0,0411    -          0,0018      

1 Confecção de artigos do vestuário 0,0003  0,0056       0,0082    -          -           

1
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e 

calçados
0,0004  0,0015       0,0230    -          -           

1 Fabricação de produtos de madeira 0,0002  0,0005       0,0039    -          0,0009      

1 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel -       0,0018       0,0217    -          -           

1 Edição, impressão e reprodução de gravações 0,0003  0,0018       0,0016    -          -           

1 Fabricação de produtos de derivados de petróleo -       -            0,0585    -          -           

1 Fabricação de artigos de borracha e plástico 0,0011  0,0003       0,0405    -          -           

1 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 0,0002  0,0004       0,0163    -          0,0011      

1 Produção de ferro-gusa 0,0027  0,0027       0,0309    0,0027    0,0027      

1 Metalurgia de metais não-ferrosos 0,0011  0,0017       0,0257    -          -           

1 Fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos 0,0002  -            0,0191    -          -           

1 Fabricação de máquinas e equipamentos 0,0011  0,0066       0,0673    -          0,0046      

1 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques -       0,0036       0,0154    -          -           

1 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 0,0041  0,0027       0,0445    -          0,0013      

1 Fabricação de artigos do mobiliário 0,0009  -            0,0137    -          -           

1 Fabricação de produtos diversos -       -            0,0169    -          -           

1 Reciclagem -       -            -         -          -           

Media Cluster 1 0,0006  0,0021       0,0216    0,0000    0,0008      

2 Fabricação de produtos de fumo -       -            0,0873    -          -           

2
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e 

produção de álcool
0,0072  0,0144       0,1108    -          -           

2 Fabricação de produtos químicos 0,0004  0,0072       0,1226    0,0005    -           

2 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 0,0007  0,0055       0,0846    -          0,0007      

2 Fabricação de outros equipamentos de transporte 0,0050  0,0025       0,0843    -          0,0025      

Media Cluster 2 0,0011  0,0064       0,1063    0,0003    0,0005      

3 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel -       0,0456       0,1825    -          0,0456      

3 Fabricação de produtos farmacêuticos 0,0079  0,0038       0,1528    -          0,0051      

3 Fabricação de máquinas ara escritório e equipamentos de informática -       -            0,1799    -          -           

3 Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações -       -            0,1720    -          0,0066      

3 Fabricação de material eletrônico básico 0,0040  -            0,1492    -          -           

3
Fabr de eqtos instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão e 

ópticos, eqtos para automação industrial, cronômetros e relógios
-       0,0119       0,1779    -          -           

Media Cluster 3 0,0027  0,0058       0,1668    -          0,0029      

4 Fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários 0,0445  -            0,5752    -          -           

Média Total 0,0007  0,0025       0,0311    0,0000    0,0008      

Desvio Padrão 0,0078  0,0082       0,1070    0,0005    0,0080      

Agrupamento 2 - Tipos de Conhecimento e Fontes de aprendizado - PINTEC 2000
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 Verifica-se que foram constituídos quatro clusters, sendo que o quarto é 

composto de apenas uma atividade econômica, Fabricação de automóveis, 

caminhonetas e utilitários, para o qual são atribuídos os maiores valores em relação 

às variáveis Conhecimento tácito e Pesquisa. 

 O Cluster 2 possui cinco atividades. Na maioria dos casos, os valores são 

superiores à média do Cluster 1, mas não há significativo destaque para nenhuma 

atividade em relação às demais. 

 Quanto ao Cluster 3, constituído por seis atividades, destaca-se a alta 

importância atribuída por aquelas atividades à Pesquisa. São eles: Fabricação de 

automóveis, camionetas e utilitários (0,5752); Fabricação de celulose e outras pastas 

para fabricação de papel (0,1825); Fabricação de máquinas para escritório e 

equipamentos de informática (0,1799); Fabricação de equipamentos de 

instrumentação médico-hospitalares, instrumento de precisão e ópticos; 

equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios (0,1779); Fabricação 

de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações (0,1720); 

Fabricação de produtos farmacêuticos (0,1528); e Fabricação de material eletrônico 

básico (0,1492). Com exceção da primeira atividade acima listada, a constituição do 

Cluster 2 mostra-se bastante apropriada, representando atividades de intensidade 

tecnológica. 

 Considerando a variável Conhecimento tácito, apenas a atividade Fabricação 

de automóveis, caminhonetes e utilitários se destacou (0,0445). Já em relação à 

variável Conhecimento codificado, foi fortemente atribuído importância pelas 

atividades Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel (0,0456); 

Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e 

produção de álcool (0,0144); Fabricação de equipamentos de instrumentação médico-

hospitalares, instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos de automação 

industrial, cronômetros e relógios (0,0119). 
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 Para a variável Interação (cooperação com outras empresas) é demonstrado 

pouca relevância atribuída de uma forma geral. Porém, há destaque para Fabricação 

de ferro-gusa (0,0027). Seria necessário avançar em estudos nesse setor para 

entender por que destoa dos demais. Sabe-se da existência de institutos de pesquisa 

específicos como o Serviço Geológico do Brasil – CPRM, que dá suporte às empresas 

para estudos e desenvolvimento tecnológico, que pode ter influenciado nesse 

resultado. Quanto à variável Interação com as Universidades, os resultados melhoram 

um pouco em relação à Interação, mas não há destaque para nenhuma atividade.  

Tabela 8 - Agrupamento 2 - Tipos de conhecimento e fontes de aprendizado – PINTEC 2003 

 

A Tabela 8 refere-se à PINTEC 2003. É composta por dois clusters. Sendo que 

o primeiro abrange quase todos as atividades econômicas analisadas. O segundo 

Clusters CNAE Atividades econômicas
Conhec. 

Tácito

Conhec. 

Codificado
Pesquisa Interação

Interação  c/ 

Univers.

1 100 Extração de carvão mineral 0,0014            0,0018            0,0045            -                 0,0005            

1 150 Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 0,0008            0,0066            0,0133            -                 0,0003            

1 159 Fabricação de bebidas 0,0027            -                 0,0047            -                 -                 

1 160 Fabricação de produtos de fumo -                 -                 0,0556            -                 -                 

1 170 Fabricação de produtos têxteis 0,0010            0,0017            0,0136            -                 0,0003            

1 180 Confecção de artigos do vestuário 0,0001            0,0073            0,0013            -                 -                 

1 190 Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados
-                 0,0078            0,0046            -                 -                 

1 200 Fabricação de produtos de madeira 0,0003            0,0033            0,0190            -                 -                 

1 210 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 0,0006            0,0042            0,0136            -                 -                 

1 211 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel -                 -                 0,2152            -                 -                 

1 220 Edição, impressão e reprodução de gravações -                 0,0038            0,0053            -                 -                 

1 230
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção de 

álcool -                 0,0743            -                 -                 -                 

1 232 Fabricação de produtos derivados de petróleo 0,0154            0,0154            0,0922            -                 -                 

1 240 Fabricação de produtos químicos 0,0025            0,0032            0,0601            -                 0,0007            

1 245 Fabricação de produtos farmacêuticos 0,0041            0,0244            0,1175            -                 0,0108            

1 250 Fabricação de artigos de borracha e plástico 0,0002            0,0083            0,0259            -                 0,0002            

1 260 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 0,0049            0,0036            0,0057            -                 0,0003            

1 271 Produção de ferro-gusa 0,0026            0,0116            0,0489            -                 0,0026            

1 274 Metalurgia de metais não-ferrosos -                 0,0064            0,0352            -                 -                 

1 280 Fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos 0,0005            0,0068            0,0151            -                 0,0001            

1 290 Fabricação de máquinas e equipamentos 0,0011            0,0033            0,0535            -                 0,0006            

1 310 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 0,0039            0,0152            0,0703            -                 0,0006            

1 320 Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações 0,0095            0,0060            0,1437            0,0030            0,0030            

1 321 Fabricação de material eletrônico básico 0,0047            -                 0,1014            -                 -                 

1 330
Fabr de eqtos instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão e ópticos, eqtos 

para automação industrial, cronômetros e relógios -                 0,0044            0,1116            -                 -                 

1 343 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques -                 0,0029            0,0141            -                 -                 

1 344 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 0,0031            0,0028            0,0434            -                 -                 

1 350 Fabricação de outros equipamentos de transporte 0,0025            -                 0,0236            -                 -                 

1 361 Fabricação de artigos do mobiliário 0,0009            0,0002            0,0059            -                 -                 

1 369 Fabricação de produtos diversos -                 0,0033            0,0143            -                 -                 

1 370 Reciclagem -                 -                 -                 -                 -                 

Média Cluster 2 0,0011            0,0054            0,0197            0,0000            0,0003            

2 300 Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática 0,0071            0,0250            0,5087            0,0071            -                 

2 341 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários
0,0519            -                 0,3837            0,0245            -                 

Média Cluster 2 0,0145            0,0208            0,4880            0,0100            -                 

Média Total 0,0012            0,0054            0,0211            0,0000            0,0003            

Desvio Padrão 0,0093            0,0135            0,1105            0,0044            0,0020            
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cluster contém apenas a Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de 

combustíveis nucleares e produção de álcool. A variável que motivou a separação 

deste cluster foi a variável Conhecimento Tácito, cujo resultado é quase 14 vezes 

maior que a média para esse questionamento. 

 Em relação à conhecimento tácito26, as atividades econômicas com maior 

atribuição de importância foram Fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários 

(0,519); e Fabricação de produtos e derivados de petróleo (0,154). Para 

Conhecimento codificado, além da atividade citada para a composição do Cluster 2 

(0,0743), também tem alta importância atribuída em Fabricação de máquinas para 

escritório e equipamentos para informática (0,0250). 

 Na variável Pesquisa houve destaque apenas para Fabricação de produtos de 

fumo (0,556). Salienta-se que em 2003 a atividade econômica Pesquisa e 

desenvolvimento científico ainda não era abrangido pela PINTEC. A Pesquisa 

abordava apenas algumas atividades do setor da indústria, conforme mencionado 

anteriormente. 

 Como pode ser visto na Tabela 8, em 2003 é muito baixa a atribuição de 

importância aos esforços de cooperação. Mesmo assim apareceram destacadas as 

atividades Fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários (0,0245) e Fabricação 

de máquinas para escritório e equipamentos de informática (0,0071). 

 Novamente, comparando ao mesmo agrupamento em 2000, houve a variável 

Interação com universidades está com mais importância atribuída e tem três 

atividades destacadas, quais sejam: Fabricação de produtos farmacêuticos (0,0108); 

Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicação 

(0,0030); e Produção de ferro-gusa (0,0026). 

 

                                            

26 A descrição de Conhecimento tácito, pode ser encontrada no item 4.2. 
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Tabela 9 - Agrupamento 2 - Tipos de conhecimento e fontes de aprendizado – PINTEC 2005 

   

 No caso do Agrupamento 2, PINTEC 2005, a tabela apresenta-se com três 

clusters. O Cluster 3, formado por Fabricação de automóveis, caminhonetas e 

Clusters Atividades econômicas
Conhec. 

Tácito

Conhec. 

Codificado
Pesquisa Interação

Interação  

c/ Univers.

1 Extração de Carvão Mineral -       0,0036       0,0185    -          0,0005       

1 Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 0,0002  0,0039       0,0172    0,0002    0,0005       

1 Fabricação de bebidas -       0,0349       0,0200    -          -            

1 Fabricação de produtos de fumo -       -            0,0730    -          -            

1 Fabricação de produtos têxteis 0,0009  0,0040       0,0158    -          0,0002       

1 Confecção de artigos do vestuário 0,0002  0,0033       0,0020    0,0001    0,0006       

1
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e 

calçados
-       0,0059       0,0098    -          0,0051       

1 Fabricação de produtos de madeira -       0,0013       0,0022    -          0,0004       

1 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 0,0006  0,0029       0,0183    -          0,0006       

1 Edição, impressão e reprodução de gravações 0,0002  0,0011       0,0054    -          -            

1
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e 

produção de álcool
-       0,0637       0,0075    -          -            

1 Fabricação de artigos de borracha e plástico 0,0002  0,0060       0,0282    -          0,0050       

1 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 0,0003  0,0011       0,0058    -          0,0001       

1 Produção de ferro-gusa -       0,0085       0,0512    -          0,0026       

1 Metalurgia de metais não-ferrosos -       0,0065       0,0243    -          0,0009       

1 Fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos 0,0008  0,0010       0,0118    -          0,0002       

1 Fabricação de máquinas e equipamentos 0,0016  0,0040       0,0511    -          0,0021       

1 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques 0,0010  -            0,0144    -          -            

1 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 0,0037  0,0075       0,0442    -          0,0016       

1 Fabricação de outros equipamentos de transporte -       0,0033       0,0236    -          -            

1 Fabricação de artigos do mobiliário 0,0005  0,0007       0,0064    0,0002    0,0002       

1 Fabricação de produtos diversos -       0,0016       0,0098    -          -            

1 Reciclagem -       -            -         -          -            

1 Consultoria em hardware 0,0004  0,0160       0,0720    0,0044    0,0012       

Média Cluster 1 0,0004  0,0038       0,0163    0,0002    0,0010       

2 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel -       0,0341       0,1366    -          -            

2 Fabricação de produtos de derivados de petróleo -       0,0252       0,1811    -          -            

2 Fabricação de produtos químicos 0,0022  0,0198       0,1437    0,0003    0,0043       

2 Fabricação de produtos farmacêuticos 0,0032  0,0348       0,1222    -          0,0032       

2 Fabricação de máquinas ara escritório e equipamentos de informática 0,0099  0,0289       0,1983    -          0,0093       

2 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 0,0018  0,0046       0,1102    -          0,0018       

2 Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações 0,0031  0,0068       0,2780    -          -            

2 Fabricação de material eletrônico básico 0,0030  -            0,1171    -          0,0272       

2
Fabr de eqtos instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão e 

ópticos, eqtos para automação industrial, cronômetros e relógios
-       0,0104       0,1628    -          0,0170       

2 Telecomunicações -       0,0025       0,1094    -          -            

2 Consultoria em software 0,0195  0,0753       0,3789    0,0011    0,0164       

Média Cluster 2 0,0041  0,0217       0,1692    0,0002    0,0070       

3 Fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários 0,0609  -            0,6071    0,0304    -            

3 Pesquisa e desenvolvimento 0,0236  0,0236       0,8486    -          0,0471       

Média Cluster 3 0,0419  0,0120       0,7301    0,0149    0,0240       

Média Total 0,0008  0,0055       0,0314    0,0002    0,0016       

Desvio Padrão 0,0109  0,0176       0,1752    0,0050    0,0093       

Agrupamento 2 - Tipos de Conhecimento e Fontes de aprendizado - PINTEC 2005
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utilitários e Pesquisa e desenvolvimento. O Cluster 2, agrega 11 atividades 

econômicas de maior intensidade tecnológica. 

 Analisando as variáveis do agrupamento, verifica-se que para Conhecimento 

tático, destacaram-se as seguintes atividades: Fabricação de automóveis, 

caminhonetas e utilitários (0,519); Pesquisa e desenvolvimento (0,0236), ambas 

mencionadas no Cluster 3; e Consultoria em software (0,0195), Cluster 2.  

 Em relação ao Conhecimento codificado, a atribuição de alta importância a 

essa variável foi maior nas atividades: Consultoria em software (0,0753); Fabricação 

de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção de 

álcool (0,0637); Fabricação de celulose e outras pastas para fabricação de papel 

(0,341); Fabricação de produtos derivados de petróleo (0,0252); Pesquisa e 

desenvolvimento (0,0236). 

 Para a variável Pesquisa, os maiores valores encontram-se no Cluster 3 e nas 

atividades Consultoria em software (0,3789) e Fabricação de material eletrônico e de 

aparelhos e equipamentos de comunicações (0,2780), ambas do Cluster 2. 

 Não houve destaques para atividades na coluna Interação (cooperação entre 

empresas públicas e privadas). E, quanto à interação com universidades, destacaram-

se as atividades: Pesquisa e desenvolvimento e científico (0,0471); Fabricação de 

material eletrônico básico (0,0272); Fabricação de equipamentos de instrumentação 

médico-hospitalares, instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para 

automação industrial, cronômetros e relógios (0,0170); e Consultoria em software 

(0,0164). 

 

 

 

 



136 

 

 

Tabela 10 - Agrupamento 2 - Tipos de conhecimento e fontes de aprendizado - PINTEC 2008 

 

 Na PINTEC 2008, o Agrupamento 2 ficou dividido em apenas dois clusters, 

sendo que o segundo, contém apenas uma atividade, Pesquisa e Desenvolvimento 

Clusters Atividades econômicas
Conhec. 

Tácito

Conhec. 

Codificado
Pesquisa Interação

Interação  

c/ Univers.

1 Extração de Carvão Mineral 0,0010   0,0070        0,0333    -          0,0019       

1 Fabricação de produtos alimentícios 0,0039   0,0107        0,0199    0,0001    0,0008       

1 Fabricação de bebidas -        0,0051        0,0230    0,0012    -            

1 Fabricação de produtos de fumo -        0,0250        0,0952    -          -            

1 Fabricação de produtos têxteis 0,0003   0,0072        0,0111    -          -            

1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 0,0001   0,0148        0,0069    -          0,0066       

1
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e 

calçados
0,0004   0,0032        0,0237    -          0,0002       

1 Fabricação de produtos de madeira -        0,0080        0,0055    -          -            

1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel -        0,0307        0,0920    -          -            

1 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão 0,0035   0,0072        0,0184    -          0,0005       

1 Impressão e reprodução de gravações 0,0016   0,0109        0,0040    -          -            

1 Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocumbustíveis 0,0048   0,0262        0,0414    -          -            

1 Fabricação de produtos de derivados de petróleo -        0,0499        0,1009    -          -            

1 Fabricação de produtos químicos 0,0021   0,0269        0,1893    -          -            

1 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos -        0,0462        0,2538    0,0020    0,0165       

1 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 0,0029   0,0077        0,0361    0,0002    -            

1 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 0,0002   0,0038        0,0059    -          -            

1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas -        0,0040        0,0435    -          -            

1 Metalurgia dos metais não-ferrosos -        0,0085        0,0099    -          -            

1 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 0,0013   0,0103        0,0226    0,0001    0,0007       

1 Fabricação de componenetes eletrônicos 0,0061   0,0795        0,1556    -          0,0402       

1 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos 0,0044   0,0133        0,1242    -          0,0044       

1 Fabricação de equipamentos de comunicação 0,0101   0,0202        0,1309    0,0034    0,0101       

1
Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros 

e relógios
-        0,0074        0,2316    -          0,0020       

1 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 0,0011   0,0071        0,0955    0,0006    0,0010       

1 Fabricação de máquinas e equipamentos 0,0005   0,0154        0,0612    -          0,0005       

1 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 0,0276   0,0276        0,4432    -          -            

1 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores -        0,0031        0,0081    -          -            

1 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 0,0045   0,0323        0,0637    0,0019    0,0048       

1 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores 0,0030   0,0059        0,0310    -          -            

1 Fabricação de móveis 0,0004   0,0033        0,0033    -          -            

1 Fabricação de produtos diversos -        0,0126        0,0591    0,0004    0,0004       

1 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos -        0,0020        0,0057    -          0,0138       

1 Edição e edição integrada à impressão -        0,0049        0,0034    -          -            

1 Telecomunicações 0,0064   0,0080        0,0587    0,0016    0,0079       

1 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 0,0014   0,0405        0,1441    0,0007    0,0021       

1 Outros serviços de tercnologia da informação 0,0011   0,0382        0,0369    -          -            

1 Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas -        0,0101        0,0377    -          -            

Média Cluster 1 0,0013   0,0111        0,0319    0,0001    0,0019       

2 Pesquisa e desenvolvimento científico 0,0248   0,0743        0,8910    -          0,0495       

Média Total 0,0013   0,0111        0,0322    0,0001    0,0019       

Desvio Padrão 0,0060   0,0188        0,1581    0,0007    0,0104       

Agrupamento 2 - Tipos de Conhecimento e Fontes de aprendizado - PINTEC 2008
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Científico, para a qual quase todas as variáveis apresentaram resultados acima da 

média, mais um desvio-padrão. 

 Verifica-se que em Conhecimento tácito, além da atividade Pesquisa e 

Desenvolvimento científico (0,0248), a Fabricação de automóveis, caminhonetas e 

utilitários (0,0386) também é destacada. Para a variável Conhecimento codificado, as 

atividades com atribuição mais alta de importância foram: Fabricação de componentes 

eletrônicos (0,0795); Pesquisa e desenvolvimento científico (0,743); Fabricação de 

produtos farmoquímicos e farmacêuticos (0,462); Desenvolvimento e licenciamento 

de programas de computador (0,0405); e Outros serviços de tecnologia da informação 

(0,0382). Não houve surpresas em relação a essas informações. 

 Em Pesquisa, as atividades que atribuíram alta importância, foram: Pesquisa e 

desenvolvimento científico (0,8910); Fabricação de automóveis, caminhonetas e 

utilitários (0,4432); e Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e 

controle, cronômetros e relógios (0,2316).  

 Para a variável Interação (cooperação), os maiores valores são para as 

atividades: Fabricação de equipamentos de comunicação (0,0034); Fabricação de 

peças e acessórios para veículos automotores (0,0019); Telecomunicações (0,0016); 

e Fabricação de bebidas (0,0012). Salienta-se que para PINTEC 2008, continuou 

ocorrendo um baixo nível de resposta a essa variável, podendo-se afirmar que para a 

maioria das atividades econômicas Pesquisa não tem importância para inovação na 

opinião das empresas. 

 Quanto à Interação com Universidade, sobressaíram-se: Pesquisa e 

desenvolvimento científico (0,0495); Fabricação de produtos farmoquímicos e 

farmacêuticos (0,0165); e Manutenção, reparação e instalação de máquinas e 

equipamentos (0,0138). 
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Tabela 11 - Agrupamento 2 - Tipos de conhecimento e fontes de aprendizado - PINTEC 2011 

 

Clusters Atividades econômicas
Conhec. 

Tácito

Conhec. 

Codificado
Pesquisa Interação

Interação  

c/ Univers.

1 Extração de Carvão Mineral 0,0005    0,0288        0,0103     -          0,0004      

1 Fabricação de produtos alimentícios 0,0008    0,0247        0,0363     0,0002     0,0080      

1 Fabricação de bebidas 0,0081    0,0177        0,0484     -          0,0027      

1 Fabricação de produtos do fumo -          -              0,0316     -          -           

1 Fabricação de produtos têxteis -          0,0054        0,0216     0,0008     0,0022      

1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 0,0001    0,0101        0,0029     -          0,0019      

1 Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados 0,0002    0,0025        0,0171     0,0004     0,0021      

1 Fabricação de produtos de madeira 0,0004    0,0006        0,0057     -          0,0002      

1 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão 0,0009    0,0076        0,0537     0,0005     0,0005      

1 Impressão e reprodução de gravações -          0,0083        0,0046     -          -           

1 Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocumbustíveis 0,0077    0,0295        0,0961     -          0,0077      

1 Fabricação de produtos de derivados de petróleo 0,0122    0,0661        0,0397     0,0122     0,0245      

1 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 0,0002    0,0011        0,0388     -          -           

1 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos -          0,0136        0,0085     0,0001     0,0003      

1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas -          -              0,0500     0,0038     0,0018      

1 Metalurgia dos metais não-ferrosos -          0,0065        0,0434     -          0,0017      

1 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 0,0001    0,0185        0,0384     0,0001     0,0017      

1 Fabricação de componentes eletrônicos -          0,0085        0,1322     -          0,0051      

1 Fabricação de geradores, transformadores e moteores elétricos 0,0032    0,0056        0,1236     0,0011     -           

1 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos 0,0022    0,0050        0,0881     -          0,0024      

1 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão 0,0026    0,0045        0,0776     -          -           

1 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral 0,0010    0,0067        0,1162     0,0003     0,0011      

1 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção -          0,0189        0,1056     -          -           

1 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores -          0,0020        0,0078     -          -           

1 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 0,0008    0,0044        0,0751     -          0,0007      

1 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores 0,0025    0,0141        0,0484     0,0044     0,0088      

1 Fabricação de móveis 0,0004    0,0038        0,0090     0,0068     0,0010      

1 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes -          0,0023        0,0127     -          -           

1
Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos 

ópticos
-          0,0525        0,0728     -          0,0073      

1 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos -          0,1054        0,0047     -          -           

1 Eletricidade, gás e outras utilidades 0,0064    0,0276        0,0631     0,0039     0,0729      

1 Edição e edição integrada à impressão 0,0014    0,0094        0,0050     -          0,0012      

1 Telecomunicações 0,0076    0,1014        0,1165     0,0048     0,0058      

1 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 0,0014    0,0446        0,1387     -          -           

1 Consultoria em tecnologia da informação 0,0007    0,0033        0,0851     -          -           

1 Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas -          0,1541        0,0220     -          -           

1 Serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas -          0,0311        0,0564     0,0003     -           

Média Cluster 1 0,0005    0,0167        0,0305     0,0005     0,0023      

2 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel -          -              0,1839     -          0,0613      

2 Fabricação de produtos químicos inorgânicos -          0,0279        0,3231     -          0,0130      

2 Fabricação de produtos químicos orgânicos -          0,0088        0,3239     -          -           

2 Fabricação de resinas e elastômeros -          0,0165        0,3133     0,0125     0,0082      

2
Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de 

perfumaria e de higiene pessoal
0,0025    0,0064        0,2425     -          0,0008      

2 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins 0,0053    0,0060        0,1502     0,0032     0,0032      

2 Fabricação de produtos farmoquímicos -          -              0,1661     -          -           

2 Fabicação de produtos farmacêuticos -          0,0754        0,3051     0,0055     0,0454      

2 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos 0,0104    0,0084        0,2728     -          0,0082      

2 Fabricação de equipamentos de comunicação 0,0102    0,0027        0,2030     -          0,0234      

2
Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros e 

relógios
0,0021    0,2064        0,3762     -          0,0023      

2
Fabricação de aparelhos eletrodomédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de 

irradiação
-          0,0097        0,2279     -          0,0080      

2 Fabricação de eletrodomésticos 0,0042    0,0225        0,4350     -          0,0223      

2 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária -          0,0029        0,1806     -          0,0029      

2 Desenvolimento de programas de computador sob encomenda -          0,0712        0,2170     -          0,0011      

2 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 0,0020    0,0101        0,3581     -          0,0079      

Média Cluster 2 0,0026    0,0322        0,2481     0,0014     0,0077      

3 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários -          0,0862        0,6288     0,0273     -           

3 Pesquisa e desenvolvimento científico -          0,0472        0,8531     0,1404     0,1794      

Média Cluster 2 -          0,0701        0,7213     0,0740     0,0740      

Média Total 0,0007    0,0176        0,0437     0,0006     0,0026      

Desvio Padrão 0,0031    0,0401        0,1646     0,0192     0,0273      

Agrupamento 2 - Tipos de Conhecimento e Fontes de aprendizado - PINTEC 2011
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 O Agrupamento 2 para PINTEC 2011 está dividido em três clusters, 

destacando-se novamente Pesquisa e desenvolvimento científica e Fabricação de 

automóveis, camionetas e utilitários (composição do Cluster 3). 

 O Conhecimento Tácito tem maior importância atribuídas as seguintes 

atividades: Fabricação de produtos derivados de petróleo (0,0122); Fabricação de 

bebidas (0,0081); Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de 

biocombustíveis (0,0077); Telecomunicações (0,0076); Eletricidade, gás e outras 

utilidades (0,0064); e Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins 

(0,0053). Há algumas curiosidades aqui, tais como a ausência de Pesquisa e 

desenvolvimento científico e a presença e importância atribuída à Fabricação de 

produtos derivados de petróleo. 

 Para conhecimento codificado a maior importância atribuída foi para: 

Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, cronômetros e 

relógios (0,2064); Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades 

relacionadas (0,1541); Manutenção, reparação e instalação de máquinas e 

equipamentos (0,1054); Telecomunicações (0,1014); Fabricação de automóveis, 

camionetas e utilitários (0,0862); Fabricação de produtos farmacêuticos (0,0754); 

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (0,0712); e 

Fabricação de produtos derivados de petróleo (0,0661). 

 No caso da variável Pesquisa, a maior importância atribuída aparece apenas 

nas atividades dos Clusters 2 e 3, são elas: Pesquisa e desenvolvimento científico 

(0,8531); Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,6288); Fabricação de 

eletrodomésticos (0,4350); Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste 

e controle, cronômetros e relógios (0,3762); Desenvolvimento e licenciamento de 

programas de computador não-customizáveis (0,3581); Fabricação de produtos 

orgânicos (0,3239); Fabricação de produtos inorgânicos (0,3231); Resinas e 

elastômeros (0,3133); Fabricação de produtos farmacêuticos (0,3051); Fabricação de 

equipamentos de informática e periféricos (0,2728); Fabricação de produtos de 

sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de 
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higiene pessoal (0,2425); e Fabricação de produtos eletromédicos e eletroterapêuticos 

e equipamentos de irradiação (0,2279).  

 Diferentemente dos resultados para o Agrupamento 2 na PINTEC 2008, na 

PINTEC 2011, para a variável Interação, a maior importância atribuída foi para o 

Cluster 3 (Pesquisa e desenvolvimento científico, 0,1404, e Fabricação de 

automóveis, camionetas e utilitários, 0,0273).  

Quanto em relação à variável Interação com Universidades, a maior 

importância atribuída fica na ordem, com as seguintes atividades: Pesquisa e 

desenvolvimento científico (0,1794); Eletricidade, gás e outras utilidades (0,0729); 

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel (0,0613); e 

Fabricação de produtos farmacêuticos (0,0454). 
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Tabela 12 - Agrupamento 2 Tipos de conhecimento e fontes de aprendizado - PINTEC 2014 

 

Clusters Atividades econômicas
Conhec. 

Tácito

Conhec. 

Codificado
Pesquisa Interação

Interação  

c/ Univers.

1 Extração de Carvão Mineral 0,0038      0,0327       0,0111     0,0064     0,0064        

1 Fabricação de produtos alimentícios 0,0015      0,0188       0,0366     0,0002     0,0044        

1 Fabricação de bebidas -            -            0,0776     0,0027     -              

1 Fabricação de produtos de fumo -            -            0,1137     -          -              

1 Fabricação de produtos têxteis 0,0010      0,0056       0,0122     0,0010     0,0027        

1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 0,0003      0,0053       0,0066     -          0,0001        

1 Preparaçã de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados 0,0002      0,0053       0,0119     0,0002     -              

1 Fabricação de produtos de madeira -            0,0098       0,0039     -          -              

1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel -            0,0626       0,1253     -          -              

1 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão -            0,0038       0,0175     -          0,0031        

1 Impressão e reprodução de gravações 0,0006      0,0011       0,0125     -          0,0003        

1 Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocumbustíveis 0,0168      0,0332       0,0380     -          0,0108        

1 Fabricação de produtos de derivados de petróleo 0,0115      0,1404       0,0615     0,0115     0,0115        

1 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins 0,0234      0,0273       0,1319     0,0218     0,0261        

1 Fabricação de produtos farmoquímicos -            0,0269       0,1083     0,0269     0,0253        

1 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 0,0002      0,0149       0,0262     0,0002     0,0003        

1 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos -            0,0176       0,0096     -          0,0014        

1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas 0,0021      0,0020       0,0480     0,0183     0,0145        

1 Metalurgia dos metais não-ferrosos -            0,0199       0,0306     -          -              

1 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 0,0063      0,0025       0,0226     0,0003     0,0002        

1 Fabricação de componenetes eletrônicos -            0,0033       0,1256     0,0030     -              

1 Fabricação de geradores, transformadores e moteores elétricos 0,0010      0,0100       0,1250     -          0,0013        

1 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos 0,0011      0,0014       0,1207     -          -              

1 Fabricação de eletrodomésticos -            0,0044       0,0675     -          -              

1 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão 0,0012      0,0306       0,0726     -          0,0013        

1 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral 0,0014      0,0168       0,0788     0,0009     0,0017        

1 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária 0,0017      0,0056       0,0544     0,0017     0,0015        

1 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores -            0,0047       0,0538     0,0008     -              

1 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 0,0028      0,0080       0,0840     0,0008     0,0009        

1 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores -            0,0154       0,0696     -          0,0016        

1 Fabricação de móveis 0,0033      0,0034       0,0344     0,0014     0,0003        

1 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes -            0,0301       0,0412     0,0004     -              

1
Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos 

ópticos
-            0,0860       0,0993     -          0,0065        

1 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos -            0,0003       0,0083     -          0,0003        

1 Eletricidade, gás e outras utilidades 0,0021      0,0233       0,0839     0,0021     0,0226        

1 Edição e edição integrada à impressão 0,0005      0,0032       0,0337     -          -              

1 Telecomunicações 0,0056      0,0056       0,0431     0,0028     -              

1 Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas -            0,0524       0,0296     -          -              

1 Serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas -            0,0126       0,0371     0,0005     0,0088        

1 Consultoria em tecnologia da informação 0,0012      0,0620       0,0858     -          0,0019        

Média Cluster 1 0,0016      0,0125       0,0300     0,0008     0,0019        

2 Fabricação de produtos químicos inorgânicos 0,0148      0,0332       0,1966     -          0,0529        

2 Fabricação de produtos químicos orgânicos 0,0051      0,0156       0,2694     -          -              

2 Fabricação de resinas e elastômeros 0,0034      0,0235       0,2782     0,0206     0,0172        

2
Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de 

perfumaria e de higiene pessoal
-            0,0047       0,2132     -          -              

2 Fabicação de produtos farmacêuticos 0,0027      0,0504       0,4235     -          0,0281        

2 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos -            0,0213       0,4319     -          0,0119        

2 Fabricação de equipamentos de comunicação -            0,0030       0,3321     -          0,0150        

2
Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros e 

relógios
-            -            0,2537     -          0,0023        

2
Fabricação de aparelhos eletrodomédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de 

irradiação
-            -            0,2909     -          0,0112        

2 Fabricação de mpaquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção -            0,0081       0,1684     -          -              

2 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 0,0868      0,0268       0,4954     0,0543     0,0276        

2 Pesquisa e desenvolvimento científico -            0,0495       0,8415     -          -              

2 Desenvolimento de programas de computador sob encomenda 0,0011      0,0089       0,2051     -          -              

2 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 0,0022      0,0263       0,1782     -          -              

2 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis -            0,0350       0,2090     -          -              

Média Cluster 2 0,0023      0,0168       0,2388     0,0011     0,0070        

Média Total 0,0011      0,0211       0,0601     0,0030     0,0041        

Desvio Padrão 0,0124      0,0251       0,1529     0,0092     0,0104        

Agrupamento 2 - Tipos de Conhecimento e Fontes de aprendizado - PINTEC 2014
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 A última tabela para o Agrupamento 2, relativa à PINTEC 2014, está dividida 

em apenas dois clusters. Porém, não está tão concentrado no Cluster 1 como nas 

tabelas anteriores. 

 Em relação à variável Conhecimento tácito, as atividades econômicas que 

atribuíram maior importância a esse tipo de conhecimento foram: Fabricação, 

camionetas e utilitários (0,0868); Fabricação de tintas, vernizes, lacas e produtos afins 

(0,0234); Fabricação de coque, de produtos derivados de petróleo e de 

biocombustíves (0,0168); e Fabricação de produtos inorgânicos (0,0148).  

Por outro lado, a variável Conhecimento codificado, as atividades que se 

ressaltam são: Fabricação de produtos derivados de petróleo (0,1404); Fabricação de 

instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos (0,0860); 

Consultoria em tecnologia da informação (0,0620); Fabricação de celulose e outras 

pastas para a fabricação de papel (0,0626); Tratamento de dados, hospedagem na 

internet e outras atividades relacionadas (0,0524); Fabricação de produtos 

farmacêuticos (0,0504) e por último, Pesquisa e desenvolvimento científico (0,0495). 

 Em relação à variável Pesquisa, todas as atividades econômicas que mais 

atribuíram importância estão no Cluster 2, quais sejam: Pesquisa e desenvolvimento 

científico (0,8415); Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,4954); 

Fabricação de produtos farmacêuticos (0,4235); Fabricação de equipamentos de 

informática e periféricos (0,4319); Fabricação de equipamentos de comunicação 

(0,3321); Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos 

de irradiação (0,2909); Fabricação de resinas e elastômeros (0,2782); Fabricação de 

produtos químicos orgânicos (0,2694); Fabricação de aparelhos e instrumentos de 

medida, teste e controle, cronômetro e relógios (0,2537); e Fabricação de sabões, 

detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de higiene e de perfumaria 

em geral (0,2132). 

 Novamente nessa versão da PINTEC, a importância atribuída à variável 

Interação é baixa, mas ainda há destaques em algumas atividades: Fabricação de 
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automóveis, camionetas e utilitários (0,543); Fabricação de produtos farmoquímicos 

(0,0269); Fabricação de tintas, vernizes, lacas e produtos afins (0,0218); Fabricação 

de resinas e elastômeros (0,0206); e Produção de ferro-gusa e ferroligas (0,0183). 

Para a Interação com Universidades destacam-se: Fabricação de produtos 

químicos inorgânicos (0,0529); Fabricação de produtos farmacêuticos (0,0281); 

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,0276); Eletricidade, gás e outras 

utilidades (0,0226); Fabricação de resina e elastômeros (0,0172); e Fabricação de 

equipamentos de comunicação (0,150). Ainda há outras atividades que se destacam 

no Cluster 1. 

Em relação ao Agrupamento 2, os maiores gastos em todas as edições da 

PINTEC foram em Pesquisa (que significa que o respondente atribuiu alta importância 

à unidade de P&D interna como fonte de informação). Outro destaque é a importância 

atribuída a conhecimento codificado (empresas de consultoria, consultores 

independentes, conferências, encontros e publicações, redes informatizadas) 

Neste Agrupamento, a atividade econômica Fabricação de automóveis, 

camionetas e utilitários destacou-se em quase todas as edições da PINTEC. Também 

tiveram destaque em diferentes edições Fabricação de produtos farmacêuticos e 

farmoquímicos e Pesquisa e desenvolvimento. 

 

4.3.  Análise de resultados do Agrupamento 3 – Foco na trajetória tecnológica 

 O Agrupamento 3 – Foco na trajetória tecnológica avalia, a partir da relevância 

atribuída pela empresa às variáveis que indicam o que a empresa busca alcançar no 

seu processo de inovação, são elas: redução de custos; Foco na melhoria e aumento 

na gama de produtos; Foco misto (alta importância atribuída as duas variáveis 

anteriores); Mudança na dimensão da produção; Flexibilidade produtiva; Abertura de 

novos mercados; Especialização/Cliente; Redução do impacto ambiental; e 
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Enquadramento nas disposições legais. A descrição dos elementos que compõem 

cada conjunto encontram-se no item 3.2, Figura 7 e subitem 3.2.3. 

 No Figura 17 abaixo, encontra-se de forma abrangente por código do CNAE e 

respectivo clusters ao longo dos diferentes anos da PINTEC para o Agrupamento em 

análise. Assim como no caso do Agrupamento 1, em todos os CNAES há uma forte 

incidência de atividades econômicas no primeiro cluster, no qual estão concentradas 

as atividades menos inovadoras. A partir da Figura 17 é possível observar a grande 

movimentação das atividades entres os clusters ao longo dos anos. 
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Figura 19 – Movimentação dos clusters ao longo das PINTEC – Agrupamento 3 – Foco da trajetória 
tecnológica 

 

CNAE Clusters CNAE Clusters CNAE Clusters CNAE Clusters CNAE Clusters CNAE Clusters

50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1

100 1 100 1 100 1 100 1 110 1 100 1

110 1 110 1 110 1 110 1 120 1 110 1

120 1 120 1 120 1 120 1 130 1 120 1

130 1 130 1 130 1 130 1 140 1 130 1

140 1 140 1 140 1 140 1 150 1 140 1

150 1 150 1 150 1 150 1 160 1 150 1

160 1 160 1 160 1 160 1 171 1 160 1

172 1 171 1 171 1 171 1 190 1 171 1

180 1 172 1 172 1 172 1 211 1 172 1

190 1 180 1 180 1 180 1 230 1 180 1

230 1 190 1 190 1 190 1 241 1 190 1

241 1 192 1 201 1 192 1 244 1 202 1

250 1 201 1 202 1 201 1 250 1 207 1

293 1 202 1 203 1 202 1 282 1 211 1

310 1 203 1 206 1 203 1 293 1 212 1

321 1 206 1 207 1 206 1 330 1 220 1

370 1 207 1 211 1 207 1 350 1 230 1

580 1 211 1 212 1 211 1 580 1 241 1

171 2 212 1 220 1 212 1 710 1 244 1

192 2 220 1 230 1 220 1 6204 1 250 1

201 2 230 1 241 1 230 1 100 2 262 1

202 2 241 1 244 1 241 1 172 2 271 1

203 2 244 1 250 1 244 1 180 2 275 1

206 2 250 1 271 1 250 1 192 2 281 1

207 2 261 1 272 1 261 1 202 2 282 1

211 2 263 1 275 1 262 1 203 2 283 1

212 2 265 1 281 1 263 1 207 2 285 1

220 2 266 1 282 1 265 1 212 2 293 1

244 2 271 1 283 1 266 1 220 2 294 1

261 2 272 1 285 1 271 1 261 2 300 1

262 2 275 1 293 1 272 1 262 2 310 1

263 2 281 1 294 1 275 1 263 2 321 1

265 2 282 1 300 1 281 1 266 2 330 1

266 2 283 1 310 1 282 1 271 2 350 1

271 2 285 1 321 1 283 1 272 2 580 1

272 2 293 1 370 1 285 1 281 2 610 1

275 2 294 1 580 1 293 1 283 2 631 1

281 2 300 1 610 1 294 1 285 2 710 1

282 2 310 1 6202 1 300 1 294 2 6202 1

283 2 321 1 6203 1 310 1 300 2 6203 1

285 2 325 1 6204 1 321 1 310 2 6204 1

294 2 370 1 192 2 325 1 321 2 192 2

300 2 580 1 261 2 330 1 325 2 201 2

325 2 262 2 262 2 580 1 610 2 203 2

291 3 291 2 263 2 610 1 631 2 206 2

265 2 631 1 6201 2 261 2

266 2 6201 1 6202 2 263 2

325 2 6202 1 6203 2 265 2

6201 2 6203 1 201 3 266 2

291 3 6204 1 206 3 272 2

720 3 291 2 265 3 291 2

720 2 275 3 325 2

291 3 720 2

720 3 6201 2

Observações

1)  As PINTEC de 2000 a 2005 utilizaram o CNAE 1.0. A partir de 2008 foi utilizado o CNAE 2.0. Para f ins de comparação entre os períodos, foi feito uma 

correspondência entre os CNAES utilizando a tabela que consta no Anexo XXX.

Movimentação dos clusters ao longo das PINTEC - Agrupamento 3 - Foco da trajetória tecnológica

20142000 2003 2005 2008 2011
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 Abaixo, na Tabela 13 abaixo são demonstrados os resultados desse 

Agrupamento para a PINTEC 2000. 

Tabela 13 - Agrupamento 3 - Foco da trajetória tecnológica – PINTEC 2000 

 

 A Tabela 13 apresenta três clusters, o primeiro e o segundo mais homogêneos 

e o terceiro com apenas uma atividade econômica (Fabricação de automóveis, 

camionetas e utilitários). O Cluster 3 se destaca por ter valores superiores à média 

mais um desvio-padrão para todas as variáveis analisadas. Em relação às variáveis 

Redução de custos; Mudança na dimensão da produção; e Enquadramento às 

disposições regulatórias, também é a única atividade que se destaca. 

C
lu

s
te

rs

Atividades econômicas
 Redução 

Custos 

 Melhoria 

Produto 

 Foco 

Misto 

 Modif. 

Dimens. 

Produção 

 Flexib. 

Produção 

 Novos 

Mercados 

 Especializ. 

Cliente 

 Redução 

Impacto 

Ambiental 

 Enquadr. 

Regulam. 

1 Extração de Carvão Mineral      0,0047       0,0274           -          0,1174        0,0451      0,0452        0,0573        0,0957       0,0120 

1 Fabricação de produtos alimentícios e bebidas      0,0035       0,0470     0,0074        0,1042        0,0804      0,0353        0,1038        0,0716       0,0140 

1 Fabricação de bebidas      0,0042       0,0450           -          0,1757        0,1232      0,0392        0,1744        0,0962       0,0100 

1 Fabricação de produtos de fumo             -         0,0218           -          0,0437        0,0437      0,0437        0,0919        0,0862       0,0437 

1 Fabricação de produtos têxteis      0,0054       0,0677     0,0053        0,1000        0,0937      0,0618        0,1029        0,0634       0,0131 

1 Confecção de artigos do vestuário      0,0094       0,0255     0,0032        0,1128        0,1021      0,0650        0,0886        0,0187       0,0073 

1
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e 

calçados
     0,0041       0,0667     0,0095        0,1276        0,1355      0,0570        0,1106        0,0912       0,0102 

1 Fabricação de produtos de madeira      0,0021       0,0183     0,0003        0,0673        0,0453      0,0263        0,0472        0,0454       0,0084 

1 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel      0,0066       0,0435           -          0,1285        0,1090      0,0458        0,0969        0,0512       0,0107 

1 Edição, impressão e reprodução de gravações      0,0035       0,0706     0,0022        0,1842        0,1447      0,0685        0,1052        0,0359       0,0068 

1
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e 

produção de álcool
     0,0210       0,0236           -          0,0985        0,0913      0,0907        0,1196        0,1440       0,0547 

1 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos      0,0087       0,0330     0,0022        0,0829        0,0696      0,0382        0,0683        0,0591       0,0055 

1 Produção de ferro-gusa      0,0189       0,0340     0,0142        0,1235        0,1131      0,0367        0,1178        0,0637       0,0249 

1 Fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos      0,0101       0,0432     0,0098        0,1713        0,1188      0,0784        0,1283        0,0918       0,0169 

1 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques      0,0099       0,0501           -          0,0551        0,0542      0,0480        0,1618        0,0385       0,0131 

1 Fabricação de artigos do mobiliário      0,0025       0,0849     0,0024        0,1555        0,0965      0,0670        0,1426        0,1054       0,0078 

1 Fabricação de produtos diversos      0,0007       0,0555           -          0,1334        0,1300      0,0832        0,1484        0,0654       0,0174 

1 Reciclagem             -                -             -          0,0669        0,0513            -          0,0260        0,1057              -   

Média Cluster 1      0,0059       0,0452     0,0043        0,1192        0,0943      0,0535        0,1004        0,0631       0,0107 

2 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel      0,0456       0,1825     0,0456        0,0913        0,1369      0,2738        0,2738        0,2738              -   

2 Fabricação de produtos de derivados de petróleo      0,0226       0,0865     0,0226        0,2475        0,2475      0,0279        0,2202        0,0818       0,0279 

2 Fabricação de produtos químicos      0,0072       0,0800     0,0051        0,1911        0,1554      0,1455        0,2070        0,1280       0,0406 

2 Fabricação de produtos farmacêuticos      0,0190       0,1359     0,0127        0,2170        0,1903      0,1489        0,2062        0,1521       0,0697 

2 Fabricação de artigos de borracha e plástico      0,0033       0,0844     0,0045        0,2048        0,1624      0,1213        0,1790        0,0993       0,0061 

2 Metalurgia de metais não-ferrosos      0,0283       0,0837     0,0146        0,2055        0,1289      0,1049        0,1523        0,1155       0,0208 

2 Fabricação de máquinas e equipamentos      0,0064       0,0818     0,0025        0,1358        0,1407      0,1217        0,2198        0,0980       0,0483 

2 Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática             -         0,1196           -          0,1070        0,1707      0,1027        0,2442        0,1001       0,0448 

2 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos      0,0023       0,1413     0,0063        0,1493        0,1578      0,1512        0,2554        0,1417       0,0366 

2 Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações      0,0209       0,1718     0,0176        0,2367        0,2783      0,1819        0,2454        0,1195       0,0439 

2 Fabricação de material eletrônico básico      0,0223       0,0718     0,0223        0,1587        0,1024      0,2150        0,3836        0,1000       0,0735 

2
Fabr de eqtos instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão e 

ópticos, eqtos para automação industrial, cronômetros e relógios
     0,0078       0,1363     0,0035        0,1983        0,1844      0,1037        0,3528        0,1409       0,1159 

2 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores      0,0153       0,0743     0,0080        0,2454        0,2522      0,0852        0,2003        0,1772       0,0479 

2 Fabricação de outros equipamentos de transporte      0,0050       0,1398     0,0025        0,1484        0,1542      0,1342        0,2897        0,0693       0,0396 

Média Cluster 2      0,0080       0,0948     0,0058        0,1810        0,1619      0,1276        0,2159        0,1157       0,0372 

3 Fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários      0,1334       0,3113     0,0889        0,4902        0,4003      0,3113        0,5878        0,4892       0,4892 

Média Total      0,0257       0,1181     0,0187        0,1876        0,1702      0,1461        0,2465        0,1553       0,0791 

Desvio Padrão      0,0237       0,0616     0,0171        0,0818        0,0751      0,0705        0,1125        0,0833       0,0842 

Agrupamento 3 - Foco da trajetória tecnológica - PINTEC 2000
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 Em relação às variáveis Foco na melhoria e aumento da gama de produtos; 

Foco Misto; Abertura de novos mercados; e Redução do impacto ambiental, além da 

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários, destaca-se Fabricação de 

celulose e outras pastas para fabricação de papel. 

 Para a variável Flexibilidade produtiva, há um número maior de atividades com 

atribuição de importância alta, listadas em ordem decrescente: Fabricação de 

automóveis, camionetas e utilitários (0,4003); Fabricação de material eletrônico e de 

aparelhos e equipamentos de comunicação (0,2783); Fabricação de peças e 

acessórios para veículos automotores (0,2522); e Fabricação de produtos derivados 

de petróleo (0,2475). 

 Para a variável Especialização/Cliente, também se destaca a atividade 

Fabricação de material eletrônico básico (0,3836). 
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Tabela 14 - Agrupamento 3 - Foco da trajetória tecnológica - PINTEC 2003 

 

 A Tabela 14, relativa ao Agrupamento 3, PINTEC 2003, está dividida em dois 

clusters, sendo que o segundo possui apenas duas atividades econômicas: 

Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática e Fabricação 

de automóveis, camionetas e utilitários. No caso dessa segunda atividade, destaca-

se como importância atribuída maior que a média nacional, mais um desvio-padrão, 

para todas as variáveis da Tabela. 

 Para a variável Redução de custos há três atividades que se destacam: 

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,0764); Fabricação de celulose 

e outras pastas para a fabricação de papel (0,430); e Produção de ferro-gusa (0,184). 

C
lu

s
te

rs

Atividades econômicas
 Redução 

Custos 

 Melhoria 

Produto 

 Foco 

Misto 

 Modif. 

Dimens. 

Produção 

 Flexib. 

Produção 

 Novos 

Mercados 

 Especializ. 

Cliente 

 Redução 

Impacto 

Ambiental 

 Enquadr. 

Regulam. 

1 Extração de Carvão Mineral 0,0059    0,0005    -      0,0931      0,0776     0,0146     0,0596       0,0747        0,0026      

1 Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 0,0037    0,0437    0,0010 0,1289      0,1064     0,0230     0,1367       0,0806        0,0101      

1 Fabricação de bebidas -         0,0258    -      0,0776      0,0723     0,0235     0,1679       0,0490        0,0147      

1 Fabricação de produtos de fumo -         0,0198    -      0,0915      0,0556     -           0,0750       0,0740        0,0358      

1 Fabricação de produtos têxteis 0,0003    0,0224    0,0006 0,1060      0,0895     0,0216     0,1343       0,0544        0,0133      

1 Confecção de artigos do vestuário 0,0077    0,0178    -      0,1047      0,0762     0,0097     0,0868       0,0434        0,0014      

1
Preparaçã de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e 

calçados
0,0052    0,0258    0,0003 0,0623      0,0464     0,0347     0,1210       0,0482        0,0074      

1 Fabricação de produtos de madeira 0,0002    0,0188    0,0002 0,1034      0,0713     0,0232     0,1076       0,0866        0,0046      

1 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel -         0,0348    -      0,1278      0,1053     0,0294     0,1220       0,0810        0,0114      

1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel 0,0430    -          -      0,1291      0,0861     0,0430     0,1722       0,1722        0,0430      

1 Edição, impressão e reprodução de gravações 0,0009    0,0270    -      0,1289      0,0950     0,0369     0,0646       0,0426        0,0101      

1
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e 

produção de álcool
0,0075    0,0299    0,0075 0,1197      0,0965     0,0613     0,0648       0,0825        0,0357      

1 Fabricação de produtos de derivados de petróleo -         0,0769    0,0154 0,1076      0,0769     0,0615     0,1845       0,1537        0,0461      

1 Fabricação de produtos químicos 0,0027    0,0802    0,0014 0,1420      0,0927     0,1030     0,1951       0,1263        0,0341      

1 Fabricação de produtos farmacêuticos -         0,1000    0,0213 0,1904      0,1766     0,0626     0,1987       0,1671        0,0351      

1 Fabricação de artigos de borracha e plástico 0,0075    0,0565    0,0048 0,1569      0,1073     0,0469     0,1871       0,1211        0,0219      

1 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 0,0001    0,0199    0,0001 0,0497      0,0196     0,0102     0,0474       0,0504        0,0068      

1 Produção de ferro-gusa 0,0184    0,0472    0,0049 0,0814      0,0726     0,0258     0,1071       0,0908        0,0891      

1 Metalurgia de metais não-ferrosos 0,0034    0,0189    0,0034 0,1087      0,0497     0,0183     0,1899       0,1002        0,0182      

1 Fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos 0,0040    0,0260    0,0005 0,1452      0,1102     0,0222     0,1715       0,0848        0,0128      

1 Fabricação de máquinas e equipamentos 0,0021    0,0540    0,0009 0,1098      0,0986     0,0580     0,2140       0,1018        0,0291      

1 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 0,0006    0,0386    0,0006 0,1605      0,1220     0,0374     0,1411       0,1086        0,0283      

1 Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações 0,0030    0,0706    0,0030 0,1347      0,1090     0,0813     0,2707       0,0499        0,0469      

1 Fabricação de material eletrônico básico -         0,1381    0,0051 0,2405      0,1223     0,1224     0,3419       0,0548        0,0197      

1
Fabr de eqtos instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão e 

ópticos, eqtos para automação industrial, cronômetros e relógios
-         0,0686    0,0012 0,0686      0,0362     0,0806     0,2356       0,0403        0,0347      

1 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques -         0,0191    -      0,0935      0,0451     0,0217     0,2105       0,0257        0,0096      

1 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 0,0053    0,0303    0,0078 0,2110      0,1564     0,0484     0,2383       0,1078        0,0277      

1 Fabricação de outros equipamentos de transporte 0,0053    0,0241    0,0053 0,1040      0,1028     0,0251     0,1057       0,0641        0,0212      

1 Fabricação de artigos do mobiliário 0,0022    0,0629    0,0013 0,1208      0,0923     0,0268     0,1325       0,0876        0,0037      

1 Fabricação de produtos diversos 0,0010    0,0381    0,0019 0,1293      0,1065     0,0182     0,1841       0,0514        0,0146      

1 Reciclagem -         -          -      0,0986      0,0742     -           -            0,0877        -           

Média Cluster 1 0,0034    0,0350    0,0012 0,1151      0,0860     0,0296     0,1336       0,0748        0,0127      

2 Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática -         0,1065    -      0,1288      0,3554     0,3395     0,2873       0,0495        0,0476      

2 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 0,0764    0,2033    0,0764 0,3117      0,3087     0,2286     0,3866       0,2078        0,2805      

Média Cluster 2 0,0127    0,1226    0,0127 0,1592      0,3477     0,3210     0,3038       0,0758        0,0862      

Média Total     0,0028     0,0599  0,0028       0,1172 0,1344          0,1058        0,1834         0,0696       0,0278 

Desvio Padrão     0,0149     0,0424  0,0136       0,0519      0,0673      0,0672        0,0846         0,0425       0,0485 

Agrupamento 3 - Foco da trajetória tecnológica - PINTEC 2003
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 Em relação à trajetória com Foco em melhoria e aumento da gama de produtos, 

as atividades que se destacam são: Fabricação de automóveis, camionetas e 

utilitários (0,2033); Fabricação de material eletrônico básico (0,1381); e Fabricação de 

máquinas para escritório e equipamentos para informática (0,1065). 

 Quanto às empresas com Foco misto, atribuíram maior importância a 

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,764); e Fabricação de produtos 

farmacêuticos (0,213). 

 Para Mudança na dimensão da produção, as atividades que mais atribuíram 

importância a essa variável foram: Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 

(0,3117); Fabricação de material eletrônico básico (0,2405); Fabricação de peças e 

acessórios para veículos automotores (0,2110); Fabricação de produtos 

farmacêuticos (0,1904). 

 Quanto às variáveis Flexibilidade produtiva e Abertura de novos mercados, as 

únicas atividades que se destacam para ambos são: Fabricação de máquinas para 

escritórios e equipamentos de informática; e Fabricação de automóveis, camionetas 

e utilitários, nessa ordem. 

 As atividades econômicas mais preocupadas com Especialização/Clientes, 

são: Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,3866); Fabricação de 

material eletrônicos básico (0,3419); Fabricação de máquinas para escritório e 

equipamentos de informática (0,2873); e Fabricação de material eletrônico e de 

aparelhos e equipamentos de comunicação (0,2707). 

 As atividades que se destacam em relação à importância atribuída à Redução 

do impacto ambiental são: Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 

(0,2078); Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel (0,1722); 

Fabricação de produtos farmacêuticos (0,1671); Fabricação de produtos derivados de 

petróleo (0,1537); e Fabricação de produtos químicos (0,1263); Fabricação de artigos 

de borracha e plástico (0,1211). 
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 Já em relação ao Enquadramento às disposições regulatórias, tem-se: 

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,28050; e Fabricação de 

produtos minerais não-metálicos (0,0891). 

 Observa-se novamente, que tanto para as tabelas de 2000 quanto 2003, não 

estava abrangida a atividade Pesquisa e desenvolvimento. 

Tabela 15 - Agrupamento 3 - Foco da trajetória tecnológica - PINTEC 2005 

 

C
lu

s
te

rs

Atividades econômicas
 Redução 

Custos 

 Melhoria 

Produto 

 Foco 

Misto 

 Modif. 

Dimens. 

Produção 

 Flexib. 

Produção 

 Novos 

Mercados 

 

Especializ. 

Cliente 

 Redução 

Impacto 

Ambiental 

 Enquadr. 

Regulam. 

1 Extração de carvão mineral 0,0038     0,0138     0,0005  0,1134     0,1262     0,0108     0,1039       0,0875       0,0153      

1 Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 0,0012     0,0556     0,0009  0,1236     0,0823     0,0698     0,1411       0,0621       0,0120      

1 Fabricação de bebidas 0,0465     0,0520     0,0018  0,1968     0,1650     0,0827     0,2152       0,1148       0,0137      

1 Fabricação de produtos de fumo 0,0289     0,0650     -       0,0616     0,0569     0,0798     0,1452       0,1078       0,1078      

1 Fabricação de produtos têxteis 0,0079     0,0526     0,0087  0,1181     0,0956     0,0488     0,1874       0,0570       0,0081      

1 Confecção de artigos do vestuário 0,0010     0,0379     0,0013  0,1150     0,0831     0,0305     0,1034       0,0246       0,0033      

1
Preparaçã de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e 

calçados
0,0025     0,0235     0,0011  0,1324     0,1006     0,0343     0,1212       0,0716       0,0091      

1 Fabricação de produtos de madeira 0,0025     0,0358     0,0022  0,0888     0,0599     0,0233     0,1173       0,0543       0,0076      

1 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel -          0,0419     -       0,1591     0,0949     0,0377     0,1091       0,0348       0,0052      

1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel -          0,0341     -       0,1707     0,1366     0,1366     0,2390       0,1366       0,0683      

1 Edição, impressão e reprodução de gravações 0,0114     0,0477     0,0015  0,1856     0,1198     0,0255     0,1570       0,0493       0,0127      

1
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares 

e produção de álcool
0,0075     0,0167     0,0075  0,2451     0,2074     0,0742     0,1309       0,1889       0,0409      

1 Fabricação de produtos químicos 0,0095     0,1475     0,0100  0,1917     0,1023     0,1682     0,2333       0,1903       0,0447      

1 Fabricação de produtos farmacêuticos 0,0074     0,1051     0,0017  0,1679     0,1386     0,0800     0,2589       0,1405       0,0793      

1 Fabricação de artigos de borracha e plástico 0,0064     0,0576     0,0046  0,1519     0,0889     0,0400     0,1414       0,0681       0,0219      

1 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 0,0061     0,0309     0,0004  0,1060     0,0767     0,0255     0,0829       0,0650       0,0086      

1 Produção de ferro-gusa 0,0051     0,0542     0,0051  0,1168     0,1063     0,0481     0,1661       0,0864       0,0399      

1 Metalurgia de metais não-ferrosos 0,0232     0,0460     -       0,2099     0,1729     0,0919     0,2271       0,1459       0,0084      

1 Fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos 0,0044     0,0373     0,0010  0,1130     0,0741     0,0416     0,1482       0,0519       0,0118      

1 Fabricação de máquinas e equipamentos 0,0047     0,1018     0,0030  0,1291     0,0875     0,0856     0,2414       0,0868       0,0191      

1 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 0,0012     0,0825     0,0048  0,1360     0,1127     0,0952     0,2151       0,0671       0,0338      

1 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques -          0,0284     0,0020  0,1193     0,0838     0,0191     0,0922       0,1029       0,0081      

1 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 0,0072     0,0697     0,0083  0,1623     0,1374     0,0692     0,2044       0,0982       0,0202      

1 Fabricação de outros equipamentos de transporte 0,0025     0,0948     0,0041  0,1212     0,1022     0,0922     0,1021       0,0539       0,0229      

1 Fabricação de artigos do mobiliário 0,0015     0,0676     0,0096  0,1620     0,0884     0,0472     0,1542       0,0913       0,0055      

1 Fabricação de produtos diversos 0,0009     0,0716     0,0187  0,0800     0,0803     0,0693     0,1648       0,0594       0,0092      

1 Reciclagem -          0,0669     -       0,0965     0,1039     0,0049     0,0701       0,0993       -           

1 Telecomunicações 0,0026     0,1205     0,0076  0,2289     0,2094     0,1601     0,1459       0,0658       0,0100      

1 Consultoria em hardware 0,0075     0,0975     0,0014  0,1968     0,1504     0,1029     0,2531       0,0116       0,0007      

Média Cluster 1 0,0045     0,0551     0,0032  0,1323     0,0925     0,0528     0,1495       0,0655       0,0126      

2 Fabricação de produtos derivados de petróleo -          0,1834     0,0130  0,0823     0,0823     0,2326     0,3110       0,2240       0,1303      

2 Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática 0,0443     0,1557     0,0391  0,3388     0,0891     0,1999     0,2752       0,0999       0,0695      

2
Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de 

comunicações
-          0,1717     0,0068  0,1421     0,1209     0,1661     0,3346       0,0747       0,0258      

2 Fabricação de material eletrônico básico -          0,1450     -       0,1567     0,1581     0,1561     0,3604       0,1246       0,0335      

2
Fabr de eqtos instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão e 

ópticos, eqtos para automação industrial, cronômetros e relógios
0,0055     0,2063     0,0094  0,1989     0,1324     0,2229     0,4548       0,1689       0,0586      

2 Consultoria em software -          0,3044     0,0206  0,2421     0,1766     0,2500     0,3727       0,0089       0,0504      

Média Cluster 2 0,0049     0,2277     0,0144  0,2111     0,1459     0,2179     0,3844       0,0912       0,0519      

3 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 0,0312     0,3481     0,0312  0,4178     0,3859     0,2768     0,6353       0,2687       0,3080      

3 Pesquisa e desenvolvimento 0,0471     0,4243     0,0236  0,5421     0,4243     0,2829     0,5421       0,2357       0,2357      

Média Cluster 3 0,0393     0,3869     0,0273  0,4812     0,4055     0,2799     0,5878       0,2519       0,2712      

Média Total      0,0129      0,1641   0,0117      0,2203 0,1673          0,1594        0,3016        0,1266       0,0774 

Desvio Padrão      0,0134      0,0929   0,0091      0,0941      0,0767      0,0783        0,1275        0,0614       0,0638 

Agrupamento 3 - Foco da trajetória tecnológica - PINTEC 2005
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 A Tabela 15, acima, refere-se ao Agrupamento 3 – PINTEC 2005. Assim como 

a Tabela 14, é formada por três clusters, sendo que o Cluster 3 é composto apenas 

por duas atividades. Permanece nesse Cluster a atividade Fabricação de automóveis, 

camionetas e utilitários. Porém, passa a ser constituído pela atividade Pesquisa e 

desenvolvimento, que substituiu Fabricação de máquinas para escritório e 

equipamentos de informática. Para todas as variáveis, no Cluster 3 as atividades 

econômicas atribuem alta importância acima da média, mais um desvio-padrão. 

 Analisando cada uma das variáveis, temos que o foco na Redução de Custos 

tem maior importância atribuída para as atividades: Pesquisa e desenvolvimento 

(0,0471); Fabricação de bebidas (0,0465); Fabricação de máquinas para escritório e 

equipamentos de informática (0,0443); Fabricação de automóveis, camionetas e 

utilitários (0,312); Fabricação de produtos de fumo (0,0289). 

 Em relação à variável Foco na melhoria e aumento da gama de produtos, as 

atividades com maior colocação foram: Pesquisa e desenvolvimento (0,0471); 

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,3481); e Consultoria em 

software (0,3044). 

 Quanto à Mudança na dimensão da produção e ao Foco misto, para ambos as 

atividades que mais se destacam são: Pesquisa e desenvolvimento; Fabricação de 

automóveis, camionetas e utilitários; e Fabricação de máquinas para escritório e 

equipamentos de informática. 

 Para Flexibilidade produtiva e Enquadramento às disposições regulatórias 

apenas destacam-se as atividades do Cluster 3, quais sejam: Pesquisa e 

desenvolvimento e Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários. 

 A variável Abertura de novos mercados há destaque para as seguintes 

atividades: Pesquisa e desenvolvimento (0,2829); Fabricação de automóveis, 

camionetas e utilitários (0,2768); e Consultoria em softwares (0,2500). 
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 Quanto à Especialização/Clientes, também há três destaques: Fabricação de 

automóveis, camionetas e utilitários (0,6353); Pesquisa e desenvolvimento (0,5421); 

e Fabricação de equipamentos de instrumentação médico-hospitalares, instrumentos 

de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e 

relógios (0,4548). 

 Por fim, para essa Tabela, a Redução do impacto ambiental. Para essa 

variável, as atividades que se destacam são: Fabricação de automóveis, camionetas 

e utilitários (0,2687); Pesquisa e desenvolvimento (0,2357); Fabricação de produtos 

derivados de petróleo (0,2240); Fabricação de produtos químicos (0,1903); e 

Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e 

produção de álcool (0,1889). 
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Tabela 16 - Agrupamento 3 - Foco da trajetória tecnológica - PINTEC 2008 

 

 A Tabela 16 refere-se ao Agrupamento 3 – PINTEC 2008. Esse Agrupamento 

é subdividido em dois clusters, sendo que o segundo possui apenas duas atividades. 

O Cluster 2 tem a mesma formatação do Cluster 3 na Tabela 15, Fabricação de 

automóveis, camionetas e utilitários; e Pesquisa e desenvolvimento científico. Apenas 

C
lu

s
te

rs

Atividades econômicas
 Redução 

Custos 

 Melhoria 

Produto 

 Foco 

Misto 

 Modif. 

Dimens. 

Produção 

 Flexib. 

Produção 

 Novos 

Mercados 

 Especializ. 

Cliente 

 Redução 

Impacto 

Ambiental 

 

Enquadr. 

Regulam

. 
1 Extração de carvão mineral 0,0390    0,0484    0,0298 0,1205      0,0877    0,1103    0,1049       0,1010      0,0616   

1 Fabricação de produtos alimentícios 0,0163    0,1169    0,0155 0,1668      0,1582    0,1444    0,1776       0,0335      0,1094   

1 Fabricação de bebidas 0,0134    0,0651    0,0181 0,1306      0,1136    0,1088    0,1585       0,0398      0,1966   

1 Fabricação de produtos do fumo 0,0159    0,0861    0,0159 0,0567      0,0567    0,0567    0,2140       0,1471      0,1572   

1 Fabricação de produtos têxteis 0,0087    0,0704    0,0123 0,1669      0,1134    0,1306    0,1524       0,0261      0,0360   

1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 0,0090    0,0849    0,0071 0,1251      0,1238    0,1023    0,1705       0,0346      0,0697   

1
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos 

para viagem e calçados
0,0122    0,0923    0,0161 0,0945      0,0797    0,0872    0,1807       0,0436      0,0805   

1 Fabricação de produtos de madeira 0,0055    0,0244    0,0037 0,0573      0,0541    0,0351    0,0528       0,0415      0,0210   

1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel -         0,0614    -      0,0920      0,0920    0,0614    0,1366       0,0614      0,0307   

1 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão 0,0038    0,0908    0,0036 0,0954      0,1072    0,1410    0,1907       0,0292      0,0404   

1 Impressão e reprodução de gravações 0,0516    0,1631    0,0375 0,2821      0,2633    0,1968    0,2744       0,1069      0,1336   

1
Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de 

biocumbustíveis
0,0097    0,1498    0,0097 0,2689      0,1878    0,1169    0,2821       0,1131      0,1423   

1 Fabricação de produtos de derivados de petróleo -         0,1653    -      0,1653      0,1924    0,1801    0,0713       0,0586      0,1639   

1 Fabricação de produtos químicos 0,0214    0,1615    0,0231 0,2269      0,2254    0,2307    0,2488       0,1818      0,1962   

1 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 0,0254    0,3143    0,0495 0,2856      0,2873    0,2453    0,2558       0,1381      0,2901   

1 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 0,0121    0,1369    0,0101 0,1619      0,1369    0,1256    0,2290       0,0715      0,1022   

1 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 0,0038    0,0647    0,0114 0,1534      0,1082    0,1259    0,1234       0,0664      0,0920   

1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas 0,0216    0,2470    0,0126 0,2881      0,2905    0,2410    0,4332       0,0640      0,1005   

1 Metalurgia dos metais não-ferrosos 0,0042    0,1467    0,0060 0,1644      0,1785    0,1723    0,2059       0,0842      0,1353   

1
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e 

equipamentos
0,0133    0,1352    0,0148 0,1902      0,1504    0,1411    0,2351       0,0506      0,1094   

1 Fabricação de componentes eletrônicos 0,0153    0,1860    0,0095 0,1360      0,1309    0,1138    0,2636       0,0912      0,1402   

1 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos 0,0089    0,3483    0,0266 0,2139      0,2698    0,2453    0,3772       0,1331      0,1863   

1 Fabricação de equipamentos de comunicação 0,0067    0,1516    0,0067 0,2562      0,1916    0,1302    0,2752       0,0568      0,1382   

1
Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e 

controle, cronômetros e relógios
0,0035    0,2135    0,0089 0,2339      0,1600    0,2627    0,3429       0,0857      0,2479   

1 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 0,0120    0,1434    0,0109 0,1900      0,1567    0,1909    0,2145       0,0651      0,1049   

1 Fabricação de máquinas e equipamentos 0,0038    0,1556    0,0082 0,2199      0,1982    0,2137    0,2365       0,0627      0,1387   

1
Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos 

automotores
-         0,1004    0,0027 0,1519      0,1387    0,1621    0,1539       0,1016      0,0466   

1 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 0,0653    0,1521    0,0350 0,2442      0,1864    0,1854    0,2923       0,0969      0,1291   

1
Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos 

automotores
0,0059    0,0780    0,0039 0,1437      0,1203    0,0794    0,1400       0,0854      0,0870   

1 Fabricação de móveis 0,0179    0,1521    0,0201 0,1788      0,1489    0,1689    0,1603       0,1051      0,0866   

1 Fabricação de produtos diversos 0,0031    0,1112    0,0101 0,1624      0,1513    0,1075    0,1527       0,0517      0,0940   

1 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 0,0012    0,0777    0,0028 0,1030      0,0807    0,0637    0,1277       0,0351      0,0767   

1 Edição e edição integrada à impressão -         0,1432    -      0,2054      0,1222    0,1937    0,2210       0,0411      0,0351   

1 Telecomunicações -         0,1785    -      0,2976      0,1944    0,2696    0,2104       0,0127      0,1938   

1 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador -         0,2256    -      0,2453      0,1951    0,2137    0,3494       0,0087      0,1604   

1 Outros serviços de tecnologia da informação -         0,1680    -      0,1981      0,2160    0,1486    0,2629       0,0062      0,0637   

1
Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades 

relacionadas
-         0,1072    -      0,1192      0,0962    0,1386    0,1157       0,0053      0,0457   

Média Cluster 1 0,0121    0,1138    0,0123 0,1623      0,1407    0,1377    0,1870       0,0571      0,0955   

2 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 0,0953    0,5761    0,0953 0,4791      0,4256    0,4105    0,6263       0,2383      0,3779   

2 Pesquisa e desenvolvimento científico -         0,3960    -      0,4455      0,3960    0,3465    0,5445       0,1733      0,4208   

Média Cluster 2 0,0451    0,4812    0,0451 0,4614      0,4100    0,3768    0,5832       0,2040      0,4005   

Média Total     0,0171     0,1992  0,0177       0,2302 0,2028        0,2006        0,2737       0,0878    0,1608 

Desvio Padrão     0,0195     0,1047  0,0177       0,0902     0,0826     0,0785        0,1174       0,0514    0,0880 

Agrupamento 3 - Foco da trajetória tecnológica - PINTEC 2008
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a primeira atividade econômica apresenta média superior à nacional e mais um 

desvio-padrão para todas as variáveis. Registra-se que a PINTEC 2008 abrange mais 

atividades econômicas que as anteriores. 

 Em relação à variável Redução de custos, as atividades que mais atribuíram 

importância, foram: Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,0953); 

Fabricação de máquinas e acessórios para veículos automotores (0,0653); e Extração 

de carvão mineral (0,0390). 

 Para a trajetória Foco na melhoria e aumento da gama de produtos, as maiores 

atribuições de importância foram das seguintes atividades econômicas: Fabricação de 

automóveis, camionetas e utilitários (0,5761); Pesquisa e desenvolvimento (0,3960); 

Fabricação de equipamentos de informática e periféricos (0,3483); Fabricação de 

produtos farmoquímicos e farmacêuticos (0,3143); e Impressão e reprodução de 

gravações (0,0375). 

 No que concerne à variável Foco misto, os maiores valores atribuídos ficaram 

com as seguintes atividades: Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 

(0,0953); Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos (0,0495). 

 Para a Mudança na dimensão da produção, destacam-se apenas as atividades 

que compõem o Cluster 2: Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 

(0,4791); e Pesquisa e desenvolvimento científico (0,4455). 

 A preocupação com Flexibilidade produtiva foi maior para as atividades: 

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,4256); Pesquisa e 

desenvolvimento científico (0,3960); Produção de ferro-gusa e ferroligas (0,2905); e 

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos (0,2873). 

 As atividades que se destacam para a variável Abertura de novos mercados, 

também são apenas aquelas que compõem o Cluster 2: Fabricação de automóveis, 

camionetas e utilitários (0,4105) e Pesquisa e desenvolvimento científico (0,3465). 
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 Quanto à Especialização/Clientes, há um valorização maior pelas seguintes 

atividades: Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,6263); Pesquisa e 

desenvolvimento científico (0,5445); e Produção de ferro-gusa e ferroligas (0,4332). 

 Para a variável Redução do impacto ambiental as atividades em que as 

empresas atribuíram maior importância, foram: Fabricação de automóveis, 

camionetas e utilitários (0,2383); Pesquisa e desenvolvimento científico (0,1733); 

Fabricação de produtos químicos (0,1818); e Fabricação de produtos do fumo 

(0,1471).  

 Quanto ao Enquadramento às disposições regulatórias, as atividades 

econômicas que se destacam são: Pesquisa e desenvolvimento científico (0,4208); 

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,3779); e Fabricação de produtos 

farmoquímicos e farmacêuticos (0,2901). 
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Tabela 17 - Agrupamento 3 - Foco da trajetória tecnológica - PINTEC 2011 

 

C
lu

s
te

rs

Atividades econômicas
 Redução 

Custos 

 Melhoria 

Produto 

 Foco 

Misto 

 Modif. 

Dimens. 

Produção 

 Flexib. 

Produção 

 Novos 

Mercados 

 Especializ. 

Cliente 

 Redução 

Impacto 

Ambiental 

 Enquadr. 

Regulam. 

1 Extração de carvão mineral 0,0025     0,0546     0,0016 0,1097      0,0355       0,0887      0,1701       0,0189        0,1028       

1 Fabricação de bebidas 0,0114     0,0606     0,0035 0,1408      0,1142       0,1153      0,1499       0,1417        0,1094       

1 Fabricação de produtos do fumo 0,0156     0,0472     -      0,0609      0,0609       0,0817      0,1016       0,0316        0,0822       

1 Fabricação de produtos têxteis 0,0051     0,1155     0,0035 0,1644      0,1028       0,1411      0,1289       0,0430        0,1106       

1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 0,0138     0,0926     0,0178 0,1804      0,1438       0,1166      0,1181       0,0292        0,0449       

1
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e 

calçados
0,0054     0,0814     0,0179 0,0773      0,0816       0,0564      0,1097       0,0569        0,1168       

1 Fabricação de produtos de madeira 0,0094     0,0989     0,0175 0,1671      0,0925       0,0964      0,1036       0,0966        0,0829       

1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel -          0,0306     -      0,1226      0,0919       0,1226      0,0306       -             0,0306       

1 Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocumbustíveis 0,0187     0,0055     -      0,1068      0,0667       0,0288      0,0559       0,0877        0,1032       

1 Fabricação de produtos farmoquímicos -          0,0802     -      0,2066      0,1069       0,0859      0,1474       0,0267        0,1126       

1 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 0,0013     0,0564     0,0011 0,1467      0,1313       0,0901      0,1217       0,0417        0,0483       

1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas 0,0103     0,0611     0,0064 0,1333      0,1145       0,1167      0,1245       0,0320        0,0605       

1 Metalurgia dos metais não-ferrosos 0,0897     0,1159     0,0725 0,0982      0,0979       0,0619      0,2051       0,0548        0,0534       

1 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 0,0087     0,1045     0,0115 0,2119      0,1494       0,0890      0,1559       0,0568        0,0769       

1 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral 0,0206     0,1169     0,0453 0,1454      0,1471       0,1297      0,1874       0,1231        0,1670       

1 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores 0,0098     0,0283     0,0165 0,1582      0,0418       0,0327      0,1720       0,0239        0,0390       

1 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 0,0033     0,1850     0,0033 0,1870      0,1206       0,1153      0,2273       0,0203        0,0465       

1 Eletricidade, gás e outras utilidades -          0,1312     -      0,1398      0,1114       0,0086      0,1522       0,0529        0,1383       

1 Edição e edição integrada à impressão -          0,0521     -      0,1588      0,1551       0,0297      0,2130       0,1291        0,1487       

1 Consultoria em tecnologia da informação -          0,0905     -      0,1689      0,0754       0,1238      0,2309       0,0205        0,0779       

1 Serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas -          0,0992     -      0,1893      0,1636       0,1216      0,1080       0,0186        0,0556       

Média Cluster 1 0,0095     0,0927     0,0133 0,1639      0,1250       0,0993      0,1402       0,0511        0,0760       

2 Fabricação de produtos alimentícios 0,0084     0,1628     0,0100 0,2223      0,1570       0,1881      0,1896       0,0661        0,1063       

2 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão 0,0237     0,1202     0,0030 0,1545      0,1580       0,1669      0,2745       0,1418        0,1068       

2 Impressão e reprodução de gravações 0,0075     0,1653     0,0027 0,1899      0,1477       0,1953      0,1824       0,0451        0,0803       

2 Fabricação de produtos derivados de petróleo 0,0122     0,1904     0,0122 0,3051      0,2353       0,2112      0,2290       0,0638        0,3226       

2 Fabricação de produtos químicos orgânicos 0,0639     0,1187     0,0489 0,1777      0,1499       0,1839      0,2008       0,0766        0,0828       

2 Fabricação de resinas e elastômeros 0,0150     0,1648     0,0108 0,2003      0,1991       0,2144      0,2609       0,1414        0,2235       

2 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins 0,0038     0,1939     0,0030 0,3014      0,2821       0,1421      0,3033       0,0908        0,1873       

2 Fabicação de produtos farmacêuticos 0,0047     0,1926     0,0029 0,3013      0,1928       0,2284      0,1980       0,1138        0,2380       

2 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 0,0077     0,1143     0,0072 0,2305      0,1441       0,1609      0,1857       0,0941        0,1137       

2 Fabricação de componentes eletrônicos 0,0134     0,1696     0,0115 0,1001      0,1282       0,2599      0,1554       0,1043        0,1359       

2 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos 0,0140     0,2363     0,0185 0,2712      0,2455       0,2021      0,2572       0,0508        0,1898       

2 Fabricação de equipamentos de comunicação 0,0132     0,1084     0,0243 0,1457      0,2154       0,1688      0,2500       0,0737        0,1149       

2
Fabricação de aparelhos eletrodomédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de 

irradiação
0,0086     0,2260     0,0610 0,2436      0,2688       0,2421      0,3011       0,0765        0,1402       

2 Fabricação de geradores, transformadores e moteores elétricos 0,0034     0,1113     0,0056 0,2130      0,1758       0,1267      0,2953       0,0388        0,1324       

2 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos 0,0645     0,1378     0,0197 0,1780      0,2541       0,2028      0,2903       0,1576        0,0974       

2 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão 0,0040     0,1247     0,0463 0,1241      0,1249       0,1777      0,1703       0,0392        0,1377       

2 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária 0,0148     0,0743     0,0149 0,1490      0,1435       0,1791      0,2081       0,0427        0,1073       

2
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na 

construção
0,0049     0,2100     0,0107 0,2206      0,1926       0,2552      0,3256       0,0329        0,1205       

2 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 0,0110     0,1193     0,0078 0,1683      0,2061       0,1091      0,1900       0,0276        0,1476       

2 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores 0,0089     0,0848     0,0115 0,1055      0,0924       0,3626      0,0946       0,0409        0,3538       

2 Fabricação de móveis 0,0024     0,1291     0,0330 0,2467      0,2300       0,1410      0,2149       0,0495        0,0656       

2 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes -          0,1195     0,0020 0,2343      0,2009       0,1953      0,1006       0,0216        0,1102       

2
Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de 

artigos ópticos
0,0057     0,1969     0,0019 0,1919      0,2080       0,1868      0,2593       0,1453        0,2154       

2 Telecomunicações -          0,1272     -      0,1596      0,2017       0,2096      0,1600       0,0875        0,1607       

2 Desenvolimento de programas de computador sob encomenda -          0,1913     -      0,2118      0,2051       0,1960      0,2029       0,0377        0,0825       

2 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis -          0,2687     -      0,3612      0,3059       0,1125      0,1529       0,0051        0,0403       

2 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis -          0,2070     -      0,2189      0,1960       0,2030      0,3580       0,0436        0,1076       

2 Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas -          0,1176     -      0,2597      0,2548       0,0979      0,2413       0,0314        0,0404       

Média Cluster 2 0,0083     0,1449     0,0110 0,2175      0,1808       0,1740      0,2023       0,0676        0,1111       

3 Fabricação de produtos químicos inorgânicos 0,0153     0,2765     0,0030 0,3383      0,3240       0,3148      0,3564       0,2756        0,3118       

3
Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de 

perfumaria e de higiene pessoal
0,0039     0,3718     0,0582 0,3816      0,2617       0,2693      0,3595       0,1916        0,3574       

3
Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, cronômetros 

e relógios
0,0072     0,3491     0,2135 0,1047      0,3463       0,3968      0,3938       0,2220        0,3374       

3 Fabricação de eletrodomésticos 0,0433     0,4407     0,0361 0,4759      0,4349       0,4430      0,4799       0,0735        0,1344       

3 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 0,0555     0,4258     0,0282 0,4424      0,2842       0,3902      0,3910       0,1963        0,4383       

3 Pesquisa e desenvolvimento científico -          0,4932     -      0,4449      0,3127       0,5935      0,5475       0,2325        0,2738       

Média Cluster 3 0,0108     0,3611     0,0765 0,3317      0,3052       0,3228      0,3796       0,1999        0,3254       

Média Total      0,0135      0,2062  0,0230       0,2363 0,2105             0,2412        0,2600         0,0986        0,1765 

Desvio Padrão      0,0180      0,1037  0,0322       0,0921        0,0829       0,1090        0,1020         0,0615        0,0927 

Agrupamento 3 - Foco da trajetória tecnológica - PINTEC 2011
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 A Tabela 17, contendo o Agrupamento 3 para a PINTEC 2011 está melhor 

distribuída que as tabelas anteriores para o mesmo conjunto de variáveis, possuindo 

três clusters. O Cluster 3 demonstra-se de uma forma geral acima da média, mais um 

desvio-padrão. 

 Analisando as variáveis, pode-se notar que aquela que trata da Redução de 

custos, apresenta maior importância atribuída para as atividades Fabricação de pilhas, 

baterias e acumuladores elétricos (0,0645); Fabricação de produtos orgânicos 

(0,0639); Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,0555); Fabricação de 

eletrodomésticos (0,0433). Todos os três clusters foram apresentados entre os 

maiores valores para essa variável. 

 Em relação à variável Foco na melhoria e aumento da gama de produtos, os 

maiores valores atribuídos nas atividades concentram-se no Clusters 3: Pesquisa e 

desenvolvimento científico (0,4932); Fabricação de automóveis, camionetas e 

utilitários (0,4258); Fabricação de eletrodomésticos (0,4407); e Fabricação de sabões, 

detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 

pessoal (0,3718). 

 No Foco misto destacam-se três atividades: Fabricação de aparelhos e 

instrumentos de medidas, teste e controle, cronômetros e relógios (0,2135); 

Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamento de 

irradiação (0,0610); e Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, 

cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (0,0582). 

 Considerando a Mudança na dimensão do produto, as atividades que se 

destacam são: Fabricação de eletrodomésticos (0,4759); Pesquisa e desenvolvimento 

científico (0,4449); Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,4424); 

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de 

perfumaria e higiene pessoal (0,3816).  

 Em relação à Flexibilidade produtiva, as empresas que mais entenderam essa 

variável como importante na PINTEC encontram-se nas seguintes atividades 



158 

 

 

econômicas: Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, 

cronômetros e relógios (0,3463); Fabricação de produtos químicos inorgânicos 

(0,3240); Pesquisa e desenvolvimento científico (0,3127); e Desenvolvimento e 

licenciamento de programas de computador customizáveis (0,3059). 

 Quanto à Abertura de novos mercados, destaca-se: Fabricação de 

eletrodomésticos (0,4430); Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste 

e controle, cronômetros e relógios (0,3968); Fabricação de automóveis, camionetas e 

utilitários (0,3902); e Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto 

veículos automotores (0,3626). 

 Considerando a variável Especialização/Clientes, verifica-se que os maiores 

valores atribuídos a essa variável concentram-se no Cluster 3, destacando-se as 

seguintes atividades econômicas: Pesquisa e desenvolvimento científico (0,5475); 

Fabricação de eletrodomésticos (0,4799); Fabricação de instrumentos de medida, 

teste e controle, cronômetros e relógios (0,3938); e Fabricação de automóveis, 

camionetas e utilitários (0,3910). 

 Para a variável Redução do impacto ambiental, as atividades mais atentas a 

essa questão são todas do Cluster 3: Fabricação de produtos químicos inorgânicos 

(0,2756); Pesquisa e desenvolvimento científico (0,2325); Fabricação de aparelhos e 

instrumentos de medida, teste e controle, cronômetros e relógios (0,2220); Fabricação 

de automóveis, camionetas e utilitários (0,1963); e Fabricação de sabões, 

detergentes, produtos de limpeza, cosméticos e produtos de higiene pessoal (0,1916). 

 Quanto ao Enquadramento às disposições regulatórias, as atividades que se 

destacam são: Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,4383); 

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos e produtos de 

higiene pessoal (0,3574); Fabricação de outros equipamentos de transporte (0,3538); 

Fabricação de produtos derivados de petróleo (0,3226); Fabricação de produtos 

químicos inorgânicos (0,3118); e Pesquisa e desenvolvimento científico (0,2738). 
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Tabela 18 - Agrupamento 3 - Foco da trajetória tecnológica - PINTEC 2014 

 

C
lu

s
te

rs

Atividades econômicas
 Redução 

Custos 

 Melhoria 

Produto 

 Foco 

Misto 

 Modif. 

Dimens. 

Produção 

 Flexib. 

Produção 

 Novos 

Mercados 

 Especializ. 

Cliente 

 Redução 

Impacto 

Ambiental 

 Enquadr. 

Regulam. 

1 Extração de carvão mineral 0,0041    0,0398     -      0,1483      0,0881     0,0502     0,2091       0,0861       0,0795     

1 Fabricação de produtos alimentícios 0,0047    0,0798     0,0093 0,1982      0,1679     0,0912     0,1519       0,0612       0,1571     

1 Fabricação de bebidas 0,1028    0,0342     0,0089 0,1932      0,2155     0,0334     0,2193       0,1641       0,2069     

1 Fabricação de produtos do fumo -         0,0145     -      0,0729      0,0729     -           0,0764       0,0145       0,0435     

1 Fabricação de produtos têxteis 0,0147    0,0372     0,0018 0,1502      0,0979     0,0603     0,0970       0,0363       0,0912     

1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 0,0046    0,0497     0,0041 0,1053      0,1126     0,0258     0,1368       0,0253       0,0364     

1
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e 

calçados
0,0046    0,0620     0,0163 0,1403      0,1296     0,0956     0,1888       0,0676       0,0905     

1 Fabricação de produtos de madeira 0,0017    0,0362     0,0012 0,1522      0,1405     0,0235     0,1309       0,0915       0,0637     

1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel 0,0626    0,0626     0,0626 0,0940      0,1253     -           0,1291       -            0,0626     

1 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão 0,0010    0,0659     0,0010 0,1418      0,1662     0,0758     0,0571       0,0472       0,0618     

1 Impressão e reprodução de gravações 0,0466    0,0275     0,0020 0,1483      0,1448     0,0330     0,1814       0,1058       0,1206     

1 Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocumbustíveis 0,0417    0,0288     0,0053 0,1495      0,0885     0,0386     0,0806       0,1046       0,0947     

1 Fabricação de produtos químicos orgânicos 0,0275    0,0645     0,0051 0,1371      0,1900     0,1198     0,2008       0,1000       0,1072     

1 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins 0,0104    0,0738     0,0065 0,0799      0,1060     0,1289     0,1935       0,0795       0,0715     

1 Fabricação de produtos farmoquímicos -         0,1352     -      0,0422      0,0253     0,1098     0,0837       0,0676       0,0584     

1 Fabicação de produtos farmacêuticos 0,0570    0,0711     0,0082 0,1948      0,1600     0,1016     0,1905       0,0715       0,3090     

1 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 0,0256    0,0417     0,0042 0,1845      0,1096     0,0689     0,2055       0,0665       0,0990     

1 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 0,0338    0,0511     0,0141 0,1763      0,1316     0,0681     0,1717       0,1374       0,1289     

1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas 0,0066    0,0398     0,0090 0,2125      0,1916     0,0579     0,2077       0,0905       0,1339     

1 Metalurgia dos metais não-ferrosos 0,0041    0,0270     0,0009 0,1449      0,1017     0,0505     0,2242       0,1065       0,0858     

1 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 0,0168    0,0648     0,0131 0,1628      0,1406     0,0650     0,1337       0,0507       0,0682     

1 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos 0,0131    0,0660     0,0186 0,2464      0,1421     0,2912     0,2048       0,0350       0,1103     

1 Fabricação de geradores, transformadores e moteores elétricos 0,0110    0,1145     0,0178 0,1549      0,1299     0,1409     0,2301       0,0667       0,1009     

1 Fabricação de eletrodomésticos -         0,0460     -      0,1082      0,0399     0,0531     0,1316       0,0338       0,0474     

1 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão 0,0093    0,0581     0,0106 0,1236      0,1074     0,2131     0,1460       0,0569       0,0642     

1 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral 0,0065    0,0623     0,0072 0,1854      0,1464     0,0752     0,2119       0,0557       0,1053     

1 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária 0,0049    0,0412     0,0068 0,1717      0,1450     0,0827     0,2440       0,0561       0,1290     

1
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na 

construção
0,0130    0,1487     -      0,2096      0,2320     0,0852     0,2075       0,0294       0,1813     

1 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores 0,0024    0,0546     0,0039 0,0710      0,0716     0,0562     0,1251       0,0540       0,0628     

1 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 0,0246    0,1084     0,0053 0,2271      0,1947     0,1433     0,1680       0,0600       0,0841     

1 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores 0,0096    0,1349     0,0582 0,1705      0,1779     0,1171     0,1921       0,0886       0,1267     

1 Fabricação de móveis 0,0135    0,0941     0,0242 0,2039      0,1767     0,1345     0,1985       0,0830       0,1577     

1 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes 0,0298    0,0958     0,0012 0,2325      0,1394     0,1597     0,2391       0,0855       0,1743     

1 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 0,0022    0,0076     0,0006 0,0782      0,0275     0,0079     0,0782       0,0329       0,0117     

1 Eletricidade, gás e outras utilidades -         0,0134     -      0,0374      0,1356     0,0089     0,0048       0,0306       0,0726     

1 Edição e edição integrada à impressão -         0,0341     -      0,1088      0,1427     0,0317     0,1388       0,0508       0,0934     

1 Telecomunicações -         0,0919     -      0,0698      0,0818     0,0355     0,0801       0,0154       0,0345     

1 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis -         0,1345     -      0,1552      0,1815     0,1655     0,2561       0,0093       0,0930     

1 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis -         0,1365     -      0,1492      0,0906     0,1773     0,2192       0,0051       0,1228     

1 Consultoria em tecnologia da informação -         0,0744     -      0,0856      0,0983     0,1224     0,1812       0,0093       0,0497     

1 Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas -         0,0242     -      0,0665      0,0635     0,0218     0,0943       0,0008       0,0194     

1 Serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas -         0,0346     -      0,1258      0,1141     0,0468     0,1190       0,0575       0,0772     

Média Cluster 1 0,0126    0,0581     0,0075 0,1531      0,1299     0,0690     0,1578       0,0632       0,0932     

2 Fabricação de produtos derivados de petróleo -         0,1773     -      0,1912      0,1568     0,1964     0,3261       0,1185       0,2485     

2 Fabricação de produtos químicos inorgânicos 0,0045    0,2199     0,0214 0,2857      0,2359     0,2612     0,2942       0,1306       0,1266     

2 Fabricação de resinas e elastômeros 0,0146    0,1785     0,0101 0,2159      0,2062     0,3009     0,2243       0,1357       0,2968     

2
Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de 

perfumaria e de higiene pessoal
0,0164    0,2085     0,0147 0,3344      0,1699     0,1347     0,3185       0,0819       0,3383     

2 Fabricação de componentes eletrônicos 0,0290    0,1687     -      0,0942      0,1077     0,1757     0,0889       0,3005       0,3170     

2 Fabricação de equipamentos de comunicação 0,0114    0,1423     0,0086 0,3719      0,4124     0,2126     0,4205       0,0981       0,0844     

2
Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, cronômetros 

e relógios
0,0095    0,1288     0,0038 0,3396      0,2756     0,4285     0,3847       0,0487       0,4257     

2
Fabricação de aparelhos eletrodomédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de 

irradiação
-         0,1279     -      0,1416      0,1526     0,2495     0,3087       0,1917       0,3178     

2 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos 0,0469    0,1082     0,0446 0,2874      0,2770     0,0966     0,4905       0,1736       0,1738     

2 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 0,0535    0,3592     0,0535 0,3527      0,4192     0,3284     0,4476       0,2822       0,3462     

2
Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de 

artigos ópticos
0,0136    0,1362     0,0071 0,3264      0,3168     0,1049     0,3454       0,0409       0,1851     

2 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda -         0,3344     -      0,2244      0,3000     0,3900     0,4405       0,0182       0,2402     

2 Pesquisa e desenvolvimento científico -         0,3960     -      0,4455      0,3465     0,3960     0,5445       0,0990       0,3465     

Média Cluster 2 0,0156    0,1985     0,0128 0,2806      0,2541     0,2255     0,3630       0,0955       0,2514     

Média Total     0,0131      0,1524  0,0100       0,2222 0,2019          0,2097        0,2741        0,0912      0,1939 

Desvio Padrão     0,0203      0,0826  0,0145       0,0875      0,0846      0,1043        0,1135        0,0605      0,0981 

Agrupamento 3 - Foco da trajetória tecnológica - PINTEC 2014
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 A Tabela 18 é a última relacionada ao Agrupamento 3, e é relativa à PINTEC 

2014. Nesse caso, as informações estão agrupadas em dois clusters. 

 Em relação à variável Redução de custos, as atividades econômicas que 

atribuíram maior valor são: Fabricação de bebidas (0,1028); Fabricação de celulose e 

outras pastas para fabricação de papel (0,0626); Fabricação de produtos 

farmacêuticos (0,0570); Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,0535); 

Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos (0,0469); Impressão e 

reprodução de gravações (0,0466); e Fabricação de coque, de derivados de petróleo 

e de biocombustíveis (0,0417). 

 Quanto à Foco na melhoria da produção e aumento da gama de produtos, as 

atividades que se destacam são: Pesquisa e desenvolvimento científico (0,3960); 

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,3592); e Desenvolvimento de 

programas de computador sob encomenda (0,3344), todas no Cluster 2. 

 As atividades econômicas que mais buscam atender às duas variáveis 

anteriores (Foco misto) são as seguintes: Fabricação de outros equipamentos de 

transporte, exceto veículos automotores (0,0582); Fabricação de automóveis, 

camionetas e utilitários (0,0535); e Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores 

elétricos (0,0446). Também nesse caso, todas as atividades listadas encontram-se no 

Cluster 2. 

 Em relação à Mudança na dimensão da produção, as atividades em destaque 

encontram-se no Cluster 2 e são: Pesquisa e desenvolvimento científico (0,4455); 

Fabricação de equipamentos de comunicação (0,3719); Fabricação de automóveis, 

camionetas e utilitários (0,3527); Fabricação de aparelhos de medida, teste de 

controle, cronômetros e relógios (0,3396); Fabricação de sabões, detergentes, 

material de limpeza, produtos de perfumaria e material de higiene pessoal (0,3344); e 

Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos 

ópticos (0,3264). Todas as atividades citadas encontram-se no Cluster 2. 
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 Também encontram-se apenas no Cluster 2 as atividades que detém maior 

atenção à Flexibilidade produtiva. São elas: Fabricação de automóveis, camionetas e 

utilitários (0,4192); Fabricação de equipamentos de comunicação (0,4124); Pesquisa 

e desenvolvimento científico (0,3465); Fabricação de instrumentos e materiais para 

uso médico e odontológico e de artigos ópticos (0,3168); e Desenvolvimento de 

programas de computador sob encomenda (0,3000). 

 A variável Abertura de novos mercados é priorizada pelas atividades: 

Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, cronômetros e 

relógios (0,4285); Pesquisa e desenvolvimento científico (0,3960); Desenvolvimento 

de programas de computador sob encomenda (0,3900); e Fabricação de automóveis, 

camionetas e utilitários (0,3284). Também são atividades que encontram-se no 

Cluster 2. 

 A Especialização/Clientes teve alta importância atribuída pelas atividades 

econômicas a seguir: Pesquisa e desenvolvimento científico (0,5445); Fabricação de 

pilhas, baterias e acumuladores elétricos (0,4905); Fabricação de automóveis, 

camionetas e utilitários (0,4476); Desenvolvimento de programas de computador sob 

encomenda (0,4405); e Fabricação de equipamentos de comunicação (0,4205). 

 Quanto à Redução do impacto ambiental, as atividades que apresentam maior 

importância atribuída são: Fabricação de componentes eletrônicos (0,3005); 

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,2822); Fabricação de 

equipamentos eletromédicos, eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 

(0,1917); Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores de eletricidade (0,1736); e 

Fabricação de bebidas (0,1641). 

 Enfim, a última variável do Agrupamento 3 – PINTEC 2014, Enquadramento às 

disposições regulatórias, tem alta importância atribuída pelas empresas que 

desempenham as seguintes atividades: Fabricação de aparelhos e instrumentos de 

medida, teste e controle, cronômetro e relógios (0,4257); Pesquisa e desenvolvimento 

científico (0,3465); Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,3462); 
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Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de 

perfumaria e de higiene pessoal (0,3383); Fabricação de aparelhos eletromédicos e 

eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação (0,3178); Fabricação de 

componentes eletrônicos (0,3170); Fabricação de produtos farmacêuticos (0,3090) e 

Fabricação de resinas e elastômeros (0,2968).  

 Para o Agrupamento 3 – Foco na trajetória tecnológica, em todas as edições 

da PINTEC a Especialização voltada ao atendimento de clientes e consumidores se 

mostrou mais importante. Em segundo lugar atribui-se importância à Mudança na 

dimensão da produção, ou seja, ampliação na capacidade de produção. 

 

4.4.  Análise de resultados do Agrupamento 4 – Tipos de resultado inovativo 

 Conforme se apresenta no item 4.4, são cinco os tipos de inovação tratados 

nesse estudo: Inovação em produto; Inovação em processo; Inovação radical;  

Inovação incremental e Altamente inovadora. Os indicadores desse agrupamento 

apresenta a razão entre as empresas que declaram ter alcançado os tipos de inovação 

em relação a todas as empresas respondentes que compõem o setor correspondente. 

A identificação das variáveis utilizadas encontra-se no item 3.2, Figura 7, subitem 

3.2.4. 

 No Figura 18 abaixo, se possibilita visualização a migração ou não das 

diferentes atividades econômicas por código do CNAE entre os clusters ao longo dos 

diferentes anos da PINTEC para o Agrupamento em análise. Assim como no caso do 

Agrupamento 1, em todos os CNAES há uma forte incidência de atividades 

econômicas no primeiro cluster, no qual estão concentradas as atividades menos 

inovadoras. Comparando a Figura 18 com as Figuras 16 e 17, verifica-se uma 

movimentação menor das atividades para o Agrupamento 4, o que pode sugerir menor 

capacidade de as empresas alterarem o tipo de inovação que realizam. 
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Figura 20 -Movimentação dos clusters ao longo das PINTEC – Agrupamento 4 – Tipo de resultado 
inovativo 

 

CNAE Clusters CNAE Clusters CNAE Clusters CNAE Clusters CNAE Clusters CNAE Clusters

50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1

100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1

110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1

120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1

130 1 130 1 130 1 130 1 130 1 130 1

140 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140 1

150 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 1

160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1

172 1 171 1 171 1 171 1 171 1 171 1

180 1 172 1 172 1 172 1 172 1 172 1

190 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1

192 1 190 1 190 1 190 1 190 1 190 1

220 1 220 1 220 1 192 1 192 1 192 1

230 1 230 1 230 1 220 1 201 1 201 1

241 1 241 1 241 1 230 1 211 1 211 1

244 1 244 1 244 1 241 1 220 1 220 1

250 1 250 1 250 1 244 1 230 1 230 1

293 1 293 1 293 1 250 1 241 1 241 1

300 1 300 1 294 1 310 1 244 1 244 1

310 1 310 1 300 1 321 1 250 1 250 1

321 1 321 1 310 1 330 1 261 1 275 1

370 1 370 1 321 1 580 1 271 1 293 1

580 1 580 1 370 1 610 1 281 1 300 1

171 2 192 2 580 1 631 1 282 1 310 1

201 2 201 2 192 2 6201 1 285 1 321 1

202 2 202 2 201 2 201 2 293 1 330 1

203 2 203 2 202 2 202 2 294 1 580 1

206 2 206 2 203 2 203 2 300 1 610 1

207 2 207 2 206 2 206 2 310 1 631 1

211 2 211 2 207 2 207 2 321 1 710 1

212 2 212 2 211 2 211 2 330 1 6204 1

261 2 261 2 212 2 212 2 350 1 202 2

262 2 262 2 261 2 261 2 580 1 203 2

263 2 263 2 262 2 262 2 610 1 206 2

265 2 265 2 263 2 263 2 631 1 207 2

266 2 266 2 265 2 265 2 710 1 212 2

271 2 271 2 266 2 266 2 6204 1 261 2

272 2 272 2 271 2 271 2 202 2 262 2

275 2 275 2 272 2 272 2 203 2 263 2

281 2 281 2 275 2 275 2 206 2 265 2

282 2 282 2 281 2 281 2 207 2 266 2

283 2 283 2 282 2 282 2 212 2 271 2

285 2 285 2 283 2 283 2 262 2 272 2

291 2 291 2 285 2 285 2 263 2 281 2

294 2 294 2 291 2 293 2 265 2 282 2

325 2 325 2 325 2 294 2 266 2 283 2

610 2 300 2 272 2 285 2

6201 2 325 2 275 2 291 2

6202 2 6202 2 283 2 294 2

6203 2 6203 2 325 2 325 2

6204 2 6204 2 6201 2 350 2

720 3 291 3 6202 2 720 2

720 3 6203 2 6201 2

291 3 6202 2

720 3 6203 2

Observações

1)  As PINTEC de 2000 a 2005 utilizaram o CNAE 1.0. A partir de 2008 foi utilizado o CNAE 2.0. Para f ins de comparação entre os períodos, foi feito uma 

correspondência entre os CNAES utilizando a tabela que consta no Anexo XXX.

Movimentação dos clusters ao longo das PINTEC - Agrupamento 4 - Tipo de resultado inovativo

20142000 2003 2005 2008 2011
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Tabela 19 - Agrupamento 4 - Tipos de resultados inovativos – PINTEC 2000 

 

 Verifica-se na Tabela 19 que o Agrupamento 4 para a PINTEC 2000 divide-se 

em dois clusters, com uma concentração maior no primeiro. Em função do resultado 

visual que sinaliza as atividades que tiveram resultados acima da média mais um 

desvio-padrão, entende-se que os clusters na parte inferior da Tabela representam as 

atividades mais inovadoras. 

Cluster Atividade econômica
Inovação 

Produto

Inovação 

Processo

Inovação 

Radical

Inovação 

Incremental

Altamente 

Inovadoras

1 Extração de carvão mineral          0,1200          0,3000          0,0900          0,2700                 -   

1 Fabricação de produtos alimentícios e bebidas          0,3000          0,3900          0,1200          0,4500                 -   

1 Fabricação de bebidas          0,2700          0,4500          0,0900          0,4800                 -   

1 Fabricação de produtos de fumo          0,3300          0,3300          0,2700          0,3600                 -   

1 Fabricação de produtos têxteis          0,2700          0,3900          0,1200          0,3900                 -   

1 Confecção de artigos do vestuário          0,1800          0,3300          0,0300          0,3900                 -   

1
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e 

calçados
         0,2400          0,3900          0,0900          0,4200                 -   

1 Fabricação de produtos de madeira          0,1200          0,3000          0,0600          0,2700                 -   

1 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel          0,2400          0,4200          0,1500          0,3900          0,0300 

1 Edição, impressão e reprodução de gravações          0,1200          0,3900          0,0900          0,3900                 -   

1
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e 

produção de álcool
         0,1200          0,3300                 -            0,3600                 -   

1 Fabricação de produtos de derivados de petróleo          0,4800          0,3900          0,1200          0,4800                 -   

1 Fabricação de artigos de borracha e plástico          0,3300          0,4200          0,1800          0,4200                 -   

1 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos          0,2100          0,3300          0,0900          0,3300                 -   

1 Produção de ferro-gusa          0,2400          0,3900          0,1800          0,3600          0,0300 

1 Metalurgia de metais não-ferrosos          0,3000          0,4200          0,1800          0,4500                 -   

1 Fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos          0,2700          0,3900          0,1200          0,4200                 -   

1 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques          0,3000          0,3300          0,1500          0,3900                 -   

1 Fabricação de outros equipamentos de transporte          0,3900          0,3300          0,2400          0,3600                 -   

1 Fabricação de artigos do mobiliário          0,3000          0,4500          0,0900          0,5100                 -   

1 Fabricação de produtos diversos          0,3000          0,4200          0,1800          0,4200                 -   

1 Reciclagem          0,0900          0,3000          0,0600          0,2400                 -   

Média Cluster 1          0,2376          0,3734          0,1014          0,3981          0,0008 

2 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel          0,4200          0,6000          0,4200          0,4800          0,0600 

2 Fabricação de produtos químicos          0,5400          0,4800          0,3300          0,4800          0,0300 

2 Fabricação de produtos farmacêuticos          0,5100          0,4800          0,2700          0,5700          0,0300 

2 Fabricação de máquinas e equipamentos          0,5100          0,4200          0,2700          0,5100                 -   

2 Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática          0,7800          0,3900          0,3300          0,6600          0,0300 

2 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos          0,4800          0,4800          0,3000          0,4800          0,0300 

2 Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações          0,7200          0,4800          0,3600          0,6300          0,0300 

2 Fabricação de material eletrônico básico          0,5400          0,5100          0,3600          0,5100          0,0300 

2
Fabr de eqtos instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão e 

ópticos, eqtos para automação industrial, cronômetros e relógios
         0,5700          0,4500          0,3300          0,5400          0,0300 

2 Fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários          0,6300          0,7800          0,4500          0,6300          0,1500 

2 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores          0,4200          0,6000          0,3000          0,5100          0,0300 

Média Cluster 2          0,5200          0,4666          0,3006          0,5098          0,0194 

Média Total          0,2797          0,3873          0,1311          0,4147          0,0036 

Desvio Padrão          0,1780          0,0998          0,1200          0,1008          0,0292 

Agrupamento 4 - Tipos de resultados inovativos - PINTEC 2000
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 Em relação à variável Inovação em produto, verifica-se que as empresas que 

mais alegam realizar fizeram inovação desse tipo são: Fabricação de máquinas para 

escritório e equipamentos de informática (0,78); Fabricação de material eletrônico e 

de aparelhos e equipamentos de comunicação (0,72); Fabricação de automóveis, 

camionetas e utilitários (0,63); Fabricação de equipamentos de instrumentação 

médico-hospitalares, instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para 

automação industrial, cronômetros e relógios (0,57); Fabricação de produtos químicos 

(0,54); Fabricação de material eletrônico básico (0,54); Fabricação de produtos 

farmacêuticos (0,51); Fabricação de máquinas e equipamentos (0,51); e Fabricação 

de derivados de petróleo (0,48). 

 Em relação à Inovação em processo, as atividades econômicas que se 

destacaram foram: Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,78); 

Fabricação de celulose e outras pastas de papel (0,60); e Fabricação de peças e 

acessórios para veículos automotores (0,60), todas atividades pertencentes ao Cluster 

2. 

 Quanto à inovação radical (produtos ou processos novos para o mercado 

nacional), além de todas as atividades listadas na Tabela 19 no Cluster 2, também se 

destaca a Fabricação de produtos de fumo (0,27). 

 A Inovação incremental se destaca para um número menor de atividades. Mas 

todas elas pertencentes ao Cluster 2, quais sejam: Fabricação de máquinas para 

escritório e equipamentos de informática (0,66); Fabricação de material eletrônico e 

de aparelhos e equipamentos de comunicações (0,63); Fabricação de automóveis, 

camionetas e utilitários (0,63); e Fabricação de produtos farmacêuticos (0,57). 

 Em relação às empresas altamente inovadoras (que obtiveram inovações de 

produto e processo para o mercado nacional), há poucas atividades que atendem e 

ainda menos as que se destacam (apenas Fabricação de celulose e outas pastas para 

fabricação de papel). 
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Tabela 20 - Agrupamento 4 - Tipos de resultados inovativos - PINTEC 2003 

 

 Na Tabela 20 apresentam-se os resultados do Agrupamento 4 para a PINTEC 

2003. Observa-se formação similar à Tabela 19, vista anteriormente, com dois 

clusters, sendo o segundo o que contém o conjunto de respostas mais altas. 

 Em relação à Inovação em produto, as atividades econômicas que se destacam 

são: Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,69); Fabricação de 

máquinas para escritório e equipamentos de informática (0,63); Fabricação de 

Cluster Atividade econômica
Inovação 

Produto

Inovação 

Processo

Inovação 

Radical

Inovação 

Incremental

Altamente 

Inovadoras

1 Extração de carvão mineral 0,0600         0,2100         0,0300         0,2100         -              

1 Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 0,2700         0,3900         0,0600         0,4200         -              

1 Fabricação de bebidas 0,2700         0,3300         0,0600         0,4200         -              

1 Fabricação de produtos de fumo 0,0900         0,2700         0,0900         0,2400         -              

1 Fabricação de produtos têxteis 0,2700         0,3600         0,0900         0,3600         -              

1 Confecção de artigos do vestuário 0,1500         0,2700         -              0,3300         -              

1
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e 

calçados
0,2100         0,3000         0,0300         0,3300         -              

1 Fabricação de produtos de madeira 0,1800         0,3300         0,0300         0,3300         -              

1 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 0,2100         0,3900         0,0600         0,3900         -              

1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel 0,2100         0,3900         0,0900         0,3900         0,0300         

1 Edição, impressão e reprodução de gravações 0,1800         0,3300         0,0300         0,3600         -              

1
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e 

produção de álcool
0,1800         0,4500         0,0300         0,4500         -              

1 Fabricação de artigos de borracha e plástico 0,2400         0,3300         0,0600         0,3900         -              

1 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 0,1800         0,2400         0,0600         0,2700         -              

1 Produção de ferro-gusa 0,2700         0,4200         0,1500         0,3600         0,0300         

1 Metalurgia de metais não-ferrosos 0,1800         0,3600         0,0900         0,3600         -              

1 Fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos 0,2100         0,3300         0,0600         0,3600         -              

1 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques 0,3300         0,3300         0,1200         0,3900         -              

1 Fabricação de outros equipamentos de transporte 0,2700         0,3300         0,1500         0,3600         -              

1 Fabricação de artigos do mobiliário 0,2700         0,3600         0,0600         0,4200         -              

1 Fabricação de produtos diversos 0,3000         0,3600         0,0900         0,3900         -              

1 Reciclagem 0,0900         0,2100         -              0,2100         -              

Média Cluster 1 0,2111         0,3212         0,0482         0,3551         0,0002         

2 Fabricação de produtos de derivados de petróleo 0,4200         0,2400         0,1500         0,4500         0,0300         

2 Fabricação de produtos químicos 0,4500         0,3900         0,1800         0,4800         -              

2 Fabricação de produtos farmacêuticos 0,4500         0,4200         0,2100         0,5400         -              

2 Fabricação de máquinas e equipamentos 0,3900         0,3900         0,1500         0,4800         -              

2 Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática 0,6300         0,3300         0,2700         0,5400         0,0300         

2 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 0,4200         0,4200         0,1500         0,5100         -              

2 Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações 0,6300         0,4200         0,2400         0,6300         -              

2 Fabricação de material eletrônico básico 0,5100         0,4800         0,1800         0,6000         0,0300         

2
Fabr de eqtos instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão e 

ópticos, eqtos para automação industrial, cronômetros e relógios
0,5100         0,3300         0,2100         0,4800         0,0300         

2 Fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários 0,6900         0,5700         0,3900         0,6000         0,0600         

2 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 0,3300         0,5100         0,1800         0,4500         -              

Média Cluster 2 0,4254         0,4022         0,1706         0,4916         0,0034         

Média Total          0,2452          0,3341          0,0677          0,3768          0,0007 

Desvio Padrão          0,1604          0,0809          0,0864          0,1044          0,0151 

Agrupamento 4 - Tipos de resultados inovativos - PINTEC 2003
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material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicação (0,63); Fabricação 

de material eletrônico básico (0,51); Fabricação de equipamentos para 

instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão e ópticos, 

equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios (0,51); Fabricação 

de produtos químicos (0,45); Fabricação de produtos farmacêuticos (0,45); Fabricação 

de produtos derivados de petróleo (0,42); e Fabricação de máquinas, aparelhos e 

materiais elétricos (0,42), todas pertencentes ao Cluster 2. 

 Quanto à Inovação em processos, as atividades que se destacam são: 

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,57); Fabricação de peças e 

acessórios para veículos (0,51); Fabricação de material eletrônico básico (0,48); 

Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e 

produção de álcool (0,45); Produção de ferro-gusa (0,42); Produção de produtos 

farmacêuticos (0,42); Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (0,42); 

e Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicação 

(0,42). 

 Em relação à Inovação radical, a proporção de empresas nas atividades é 

menor e destacam-se as seguintes atividades econômicas no Cluster 2, quais sejam: 

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,39); Fabricação de máquinas 

para escritórios e equipamentos de informática (0,27); Fabricação de material 

eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicação (0,24); Fabricação de 

produtos farmacêuticos (0,21); Fabricação de equipamentos de instrumentação 

médico-hospitalares, instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para 

automação industrial, cronômetros e relógios (0,21); Fabricação de produtos químicos 

(0,18); Fabricação de material eletrônico básico (0,18); e Fabricação de peças e 

acessórios para veículos automotores (0,18). 

 Em relação Inovação incremental, a média aumenta e é reduzido o número de 

atividades que se destacam, porém todas estão contidas no Cluster 2: Fabricação de 

material eletrônico básico e de aparelhos e equipamentos de comunicação (0,63); 

Fabricação de material eletrônico básico (0,60); Fabricação de automóveis, 
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camionetas e utilitários (0,60); Fabricação de produtos farmacêuticos (0,54); 

Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática (0,54); 

Fabricação de máquinas aparelhos e materiais elétricos (0,51). 

 Nessa tabela, tendo em vista o grande quantidade de empresas, 

proporcionalmente, que não responderam positivamente à inovação radical para 

produtos e processos, resultou com uma quantidade de zeros significativa, 

destacando, dessa forma, um número maior de atividades. Entre as Altamente 

inovadoras a atividade que se destaca mais uma vez é Fabricação de carros, 

camionetas e utilitários (0,06). 
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Tabela 21 - Agrupamento 4 - Tipos de resultados inovativos – PINTEC 2005 

 

 Na Tabela 21, acima, o Agrupamento 4 (PINTEC 2005) ficou dividido entre três 

clusters, sendo que o terceiro é composto apenas pela atividade Pesquisa e 

Desenvolvimento, que efetivamente por ser intensiva em tecnologia, destoa das 

demais em todos as variáveis analisadas. 

Cluster Atividade econômica
Inovação 

Produto

Inovação 

Processo

Inovação 

Radical

Inovação 

Incremental

Altamente 

Inovadoras

1 Extração de carvão mineral 0,1200        0,3600        0,0600        0,3300        -              

1 Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 0,3300        0,4200        0,0900        0,4800        -              

1 Fabricação de bebidas 0,3300        0,4200        0,0900        0,4800        -              

1 Fabricação de produtos de fumo 0,0900        0,2700        0,1200        0,2400        0,0300        

1 Fabricação de produtos têxteis 0,3000        0,3900        0,1200        0,4200        -              

1 Confecção de artigos do vestuário 0,1500        0,3300        0,0300        0,3600        -              

1
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e 

calçados
0,1800        0,3600        0,0300        0,3900        -              

1 Fabricação de produtos de madeira 0,1800        0,3300        0,0600        0,3300        -              

1 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 0,2400        0,3900        0,0900        0,4200        0,0300        

1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel 0,3300        0,5100        0,0900        0,4500        0,0300        

1 Edição, impressão e reprodução de gravações 0,2100        0,4200        0,0600        0,4500        -              

1
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e 

produção de álcool
0,2100        0,4800        -              0,4800        -              

1 Fabricação de artigos de borracha e plástico 0,3000        0,3900        0,0900        0,4200        -              

1 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 0,2100        0,3300        0,0900        0,3300        -              

1 Produção de ferro-gusa 0,3000        0,5100        0,2100        0,4500        0,0300        

1 Metalurgia de metais não-ferrosos 0,3000        0,4800        0,1200        0,4500        0,0300        

1 Fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos 0,2400        0,3600        0,0900        0,3900        -              

1 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques 0,3300        0,3900        0,1500        0,4200        -              

1 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 0,3900        0,6000        0,2100        0,5400        0,0300        

1 Fabricação de outros equipamentos de transporte 0,3000        0,3600        0,1500        0,3900        -              

1 Fabricação de artigos do mobiliário 0,2700        0,4200        0,0600        0,4500        -              

1 Fabricação de produtos diversos 0,3300        0,3600        0,1200        0,3900        -              

1 Reciclagem 0,2400        0,3000        -              0,3000        -              

Média Cluster 1 0,2414        0,3774        0,0767        0,4029        0,0018        

2 Fabricação de produtos derivados de petróleo 0,5400        0,2700        0,3300        0,4500        0,0300        

2 Fabricação de produtos químicos 0,5400        0,4800        0,2400        0,5700        0,0300        

2 Fabricação de produtos farmacêuticos 0,5100        0,4800        0,2400        0,5700        -              

2 Fabricação de máquinas e equipamentos 0,4200        0,3600        0,2100        0,4500        -              

2 Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática 0,6900        0,3900        0,3300        0,6000        0,0300        

2 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 0,4800        0,4500        0,2100        0,5100        0,0300        

2 Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações 0,6000        0,4500        0,3600        0,5400        0,0300        

2 Fabricação de material eletrônico básico 0,4500        0,4200        0,2100        0,5100        -              

2
Fabr de eqtos instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão e 

ópticos, eqtos para automação industrial, cronômetros e relógios
0,6600        0,4200        0,3300        0,5700        0,0300        

2 Fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários 0,6600        0,6300        0,5400        0,6000        0,1800        

2 Telecomunicações 0,6300        0,5100        0,2100        0,6300        0,0600        

2 Consultoria em hardware 0,4500        0,3900        0,1500        0,5100        -              

2 Consultoria em software 0,6300        0,4800        0,2700        0,5700        -              

Média Cluster 2 0,4943        0,4175        0,2226        0,5143        0,0130        

3 Pesquisa e desenvolvimento 0,9300        0,8700        0,9000        0,8700        0,0900        

Média Total         0,2881         0,3848         0,1036         0,4235         0,0038 

Desvio Padrão         0,1686         0,0811         0,1167         0,0924         0,0324 

Agrupamento 4 - Tipos de resultados inovativos - PINTEC 2005
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 No que concerne à Inovação em produtos, todas  as atividades econômicas 

que se destacaram encontram-se nos Clusters 2 e 3, na seguinte ordem de proporção 

das empresas nos respectivos setores: Pesquisa e desenvolvimento (0,93); 

Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática (0,69); 

Fabricação de equipamentos de instrumentação médico-hospitalares, instrumentos 

de precisão e ópticos, equipamentos de automação industrial, cronômetros e relógios 

(0,66); Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,66); Telecomunicações 

(0,63); Consultoria em software (0,63); Fabricação de produtos derivados de petróleo 

(0,54); Fabricação de produtos químicos (0,54); Fabricação de produtos farmacêuticos 

(0,51); Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (0,48). 

 Em relação à Inovação em processos, as atividades econômicas que se 

destacaram foram: Pesquisa e desenvolvimento (0,87); Fabricação de automóveis, 

camionetas e utilitários (0,63); Fabricação de peças e acessórios para veículos 

automotores (0,60); Fabricação de celulose e outras pastas de papel (0,51); Produção 

de ferro-gusa (0,51); Telecomunicações (0,51); Fabricação de coque, refino de 

petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção de álcool (0,48); 

Metalurgia de materiais não-ferrosos (0,48); Fabricação de produtos químicos (0,48); 

Fabricação de produtos farmacêuticos (0,48); e Consultoria em software (0,48). 

 Quanto à Inovação radical, as atividades que se destacam encontram-se nos 

Clusters 2 e 3, quais sejam: Pesquisa e desenvolvimento (0,90); Fabricação de 

automóveis, camionetas e utilitários (0,54); Fabricação de material eletrônico e de 

aparelhos e equipamentos de comunicações (0,36); Fabricação de produtos derivados 

de petróleo (0,33); Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos para 

informática; Fabricação de equipamentos de instrumentação médico-hospitalares, 

instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos de automação industrial, 

cronômetros e relógios (0,33); Consultoria em software (0,27); Fabricação de produtos 

químicos (0,24); Fabricação de produtos farmacêuticos (0,24). 

 A Inovação incremental tem as seguintes atividades destacadas: Pesquisa e 

desenvolvimento (0,87); Telecomunicações (0,63); Fabricação de máquinas para 
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escritório e equipamentos de informática (0,60); Fabricação de automóveis, 

camionetas e utilitários (0,60); Fabricação de produtos químicos (0,57); Fabricação de 

produtos farmacêuticos (0,57); Fabricação de equipamentos de instrumentação 

médico-hospitalares, instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos de 

automação industrial, cronômetros e relógios (0,57); Consultoria de software (0,57); 

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores (0,54); Fabricação de 

material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações (0,54);  

 Em relação à empresas altamente inovadoras, destacam-se as seguintes 

atividades na PINTEC 2005: Pesquisa e desenvolvimento (0,90); Fabricação de 

automóveis, camionetas e utilitários (0,18); e Telecomunicações (0,60). 
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Tabela 22 -Agrupamento 4 – Tipos de resultados inovativos – PINTEC 2008 

 

 A Tabela 22, relativo ao Agrupamento 4 para a PINTEC 2008, também aparece 

com três clusters, sendo apenas duas atividades no Cluster 3, quais sejam: 

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários e Pesquisa e desenvolvimento 

Cluster Atividade econômica
Inovação 

Produto

Inovação 

Processo

Inovação 

Radical

Inovação 

Incremental

Altamente 

Inovadoras

1 Extração de carvão mineral 0,1500         0,3000         0,0900         0,3000         -              

1 Fabricação de produtos alimentícios 0,3300         0,4200         0,0900         0,4500         -              

1 Fabricação de bebidas 0,3900         0,3600         0,0900         0,4800         -              

1 Fabricação de produtos do fumo 0,3000         0,2100         0,1500         0,3600         0,0300         

1 Fabricação de produtos têxteis 0,2700         0,3600         0,0900         0,3600         -              

1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 0,1800         0,3000         0,0300         0,3300         -              

1
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e 

calçados
0,2100         0,3000         0,0600         0,3300         -              

1 Fabricação de produtos de madeira 0,1500         0,2400         0,0300         0,2700         -              

1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel 0,1200         0,4800         0,1800         0,3600         -              

1 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão 0,2400         0,3300         0,0900         0,3300         -              

1 Impressão e reprodução de gravações 0,1800         0,4500         0,0900         0,4200         -              

1 Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocumbustíveis 0,1500         0,3900         0,0300         0,3600         -              

1 Fabricação de produtos derivados de petróleo 0,3600         0,3900         0,1200         0,4500         -              

1 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 0,3000         0,3900         0,1200         0,3900         -              

1 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 0,2100         0,3300         0,0600         0,3600         -              

1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas 0,2700         0,4500         0,1500         0,4500         0,0300         

1 Metalurgia dos metais não-ferrosos 0,2400         0,3900         0,1200         0,4200         -              

1 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 0,2400         0,4200         0,0900         0,4500         -              

1 Fabricação de móveis 0,2700         0,3900         0,0900         0,4200         -              

1 Fabricação de produtos diversos 0,3300         0,4200         0,1800         0,4200         -              

1 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 0,1500         0,2400         0,0900         0,2400         -              

1 Edição e edição integrada à impressão 0,2100         0,3300         0,0600         0,4200         -              

1 Telecomunicações 0,4800         0,3900         0,2100         0,3900         -              

1 Outros serviços de tecnologia da informação 0,4200         0,2700         0,1800         0,4200         -              

1 Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas 0,3900         0,3000         0,1200         0,3900         -              

Média Cluster 1 0,2435         0,3535         0,0798         0,3790         0,0002         

2 Fabricação de produtos químicos 0,5100         0,4800         0,2400         0,5700         0,0300         

2 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 0,5400         0,4800         0,2400         0,6000         -              

2 Fabricação de componentes eletrônicos 0,3900         0,4800         0,1500         0,5400         -              

2 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos 0,4500         0,4800         0,2100         0,5100         0,0300         

2 Fabricação de equipamentos de comunicação 0,5700         0,4500         0,2700         0,5700         -              

2
Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, cronômetros 

e relógios
0,5700         0,5100         0,2700         0,6000         -              

2 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 0,4800         0,4800         0,2100         0,5400         -              

2 Fabricação de máquinas e equipamentos 0,4200         0,4500         0,1800         0,5400         -              

2 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores 0,3600         0,4800         0,1500         0,5100         -              

2 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 0,3600         0,5100         0,1800         0,5100         0,0300         

2 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores 0,3600         0,4800         0,2100         0,4500         0,0300         

2 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 0,5400         0,4200         0,1800         0,5700         -              

Média Cluster 2 0,4535         0,4680         0,1991         0,5447         0,0093         

3 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 0,8100         0,6300         0,4800         0,7800         0,1500         

3 Pesquisa e desenvolvimento científico 0,8400         0,8400         0,9300         0,8100         0,0900         

Média Cluster 3 0,8258         0,7407         0,7172         0,7958         0,1184         

Média Total          0,2776          0,3721          0,0993          0,4059          0,0017 

Desvio Padrão          0,1698          0,1137          0,1517          0,1215          0,0288 

Agrupamento 4 - Tipos de resultados inovativos - PINTEC 2008
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científico. Observa-se que essas duas atividades têm se destacado na maioria das 

tabelas apresentadas. Verifica-se também que quase a totalidade das atividades que 

valores de proporção acima da média, mais um desvio-padrão, encontram-se nos 

Clusters 2 e 3. 

 Quanto à Inovação em produto, as atividades com destaque foram: Pesquisa e 

desenvolvimento científico (0,84); Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 

(0,81); Fabricação de equipamentos de comunicação; Fabricação de aparelhos e 

instrumentos de medida, teste e controle, cronômetros e relógios (0,57); Fabricação 

de produtos farmacêuticos e farmoquímicos (0,54); Desenvolvimento e licenciamento 

de programas de computador (0,54); Fabricação de produtos químicos (0,51); 

Telecomunicações (0,48); Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 

(0,48); Fabricação de equipamentos de informática e periféricos (0,45). 

 Em relação à Inovação em processos, as atividades de destaque são: Pesquisa 

e desenvolvimento científico (0,84); Fabricação de automóveis, camionetas e 

utilitários (0,63); Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, 

cronômetros e relógios (0,51); e Fabricação de peças e acessórios para veículos 

automotores (0,51). 

 Considerando Inovação radical, o número de empresas que atende os critérios 

é menos, assim como, de uma forma geral, a média e a proporção em relação às 

variáveis anteriores da mesma Tabela. As atividades econômicas que se destacam 

estão nos Clusters 2 e 3, quais sejam: Pesquisa e desenvolvimento científico (0,93); 

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,48); Fabricação de 

equipamentos de comunicação (0,27); e Fabricação de aparelhos e instrumentos de 

medida, teste e controle, cronômetros e relógios (0,27). 

 Para Inovação, apenas as atividades do Cluster 3 se destacam, Pesquisa e 

desenvolvimento (0,81); e Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,78). 

Assim como para as empresas altamente inovadoras apenas o Cluster 3 destacou-
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se: Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,15); e Pesquisa e 

desenvolvimento científico (0,09). 
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Tabela 23 - Agrupamento 4 - Tipos de resultados de inovação - PINTEC 2011 

 

Cluster Atividade econômica
Inovação 

Produto

Inovação 

Processo

Inovação 

Radical

Inovação 

Incremental

Altamente 

Inovadoras

1 Extração de carvão mineral 0,0900        0,2700        0,0600        0,2700        -             

1 Fabricação de produtos alimentícios 0,2700        0,4200        0,0900        0,4200        -             

1 Fabricação de bebidas 0,2700        0,3600        0,0900        0,4200        -             

1 Fabricação de produtos do fumo 0,1500        0,2400        0,1200        0,2100        0,0300        

1 Fabricação de produtos têxteis 0,2400        0,3600        0,1500        0,3600        -             

1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 0,1200        0,3300        0,0600        0,3300        -             

1 Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados 0,1500        0,3000        0,0600        0,3000        -             

1 Fabricação de produtos de madeira 0,1500        0,2400        0,0300        0,2700        -             

1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel 0,3300        0,4500        0,2100        0,2700        -             

1 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão 0,2400        0,4500        0,1500        0,4200        -             

1 Impressão e reprodução de gravações 0,1500        0,4200        0,0600        0,4200        -             

1 Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocumbustíveis 0,1200        0,2700        0,0300        0,2400        -             

1 Fabricação de produtos derivados de petróleo 0,2700        0,4800        0,1500        0,4500        0,0300        

1 Fabricação de produtos químicos inorgânicos 0,3300        0,5100        0,2700        0,4200        0,0300        

1 Fabricação de produtos farmoquímicos 0,3000        0,4800        0,1800        0,4200        0,0300        

1 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 0,2700        0,3900        0,1200        0,3900        -             

1 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 0,2100        0,3600        0,1200        0,3600        -             

1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas 0,2400        0,4200        0,2100        0,3900        -             

1 Metalurgia dos metais não-ferrosos 0,2400        0,4200        0,1200        0,3900        -             

1 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 0,1800        0,3900        0,1200        0,3600        -             

1 Fabricação de componentes eletrônicos 0,4500        0,5100        0,2400        0,4800        -             

1 Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos 0,4200        0,4800        0,1800        0,4500        -             

1 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão 0,3600        0,4200        0,1800        0,4500        -             

1 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral 0,3900        0,4800        0,2100        0,5100        -             

1 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção 0,3300        0,3900        0,2100        0,4500        -             

1 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores 0,2100        0,3300        0,1200        0,3600        -             

1 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 0,3300        0,5100        0,2100        0,4800        -             

1 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores 0,3300        0,4500        0,1800        0,4500        0,0300        

1 Fabricação de móveis 0,2700        0,4500        0,0900        0,4800        -             

1 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes 0,2100        0,3300        0,1200        0,3000        -             

1 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 0,1500        0,2400        0,0900        0,2100        -             

1 Eletricidade, gás e outras utilidades 0,1200        0,6300        0,3600        0,3600        -             

1 Edição e edição integrada à impressão 0,2400        0,3000        0,0900        0,3300        -             

1 Telecomunicações 0,4200        0,4200        0,2400        0,4500        0,0300        

1 Consultoria em tecnologia da informação 0,3600        0,3300        0,2100        0,3600        -             

1 Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas 0,3300        0,3900        0,1500        0,4200        0,0300        

1 Serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas 0,1800        0,3000        0,1500        0,2400        -             

Média Cluster 1 0,2151        0,3695        0,1075        0,3664        0,0008        

2 Fabricação de produtos químicos orgânicos 0,5400        0,5400        0,3600        0,5100        -             

2 Fabricação de resinas e elastômeros 0,5100        0,5100        0,3000        0,5100        0,0600        

2
Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de 

perfumaria e de higiene pessoal
0,5400        0,5400        0,1200        0,6000        -             

2 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins 0,5100        0,4500        0,2400        0,5100        0,0300        

2 Fabicação de produtos farmacêuticos 0,5100        0,5100        0,3000        0,5400        0,0300        

2 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos 0,5100        0,6000        0,3300        0,6300        -             

2 Fabricação de equipamentos de comunicação 0,5400        0,4800        0,3000        0,5100        0,0300        

2
Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, cronômetros e 

relógios
0,5400        0,4800        0,3300        0,4500        0,0300        

2
Fabricação de aparelhos eletrodomédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de 

irradiação
0,7200        0,5700        0,3000        0,7200        -             

2 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos 0,4500        0,5100        0,2100        0,5400        0,0300        

2 Fabricação de eletrodomésticos 0,4800        0,4500        0,2100        0,5700        -             

2 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária 0,5700        0,5400        0,3000        0,6000        -             

2
Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos 

ópticos
0,4500        0,5400        0,2400        0,5700        -             

2 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 0,4800        0,4500        0,2100        0,5100        -             

2 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 0,6000        0,5400        0,3300        0,6300        0,0300        

2 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 0,5700        0,4500        0,2100        0,5700        -             

Média Cluster 2 0,5208        0,5027        0,2436        0,5548        0,0154        

3 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 0,7500        0,6900        0,6000        0,6900        0,0600        

3 Pesquisa e desenvolvimento científico 0,8100        0,8100        0,7800        0,5100        0,1800        

Média Cluster 3 0,7747        0,7395        0,6742        0,6158        0,1095        

Média Total         0,2381         0,3796         0,1179         0,3805         0,0020 

Desvio Padrão         0,1737         0,1126         0,1307         0,1186         0,0281 

Agrupamento 4 - Tipos de resultados inovativos - PINTEC 2011
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 A Tabela 23, relativa ao Agrupamento 4, a partir dos dados da PINTEC 2011 

repete o padrão da Tabela anterior, com três clusters, sendo o terceiro constituído 

apenas das atividades Fabricação de automóveis, camionetes e utilitários e Pesquisa 

e desenvolvimento científico, que também agregam os maiores valores das 

proporções por atividade econômica. 

 Em relação à primeira variável da Tabela, Inovação em produto, além de todas 

atividades dos Clusters 2 e 3, têm destaque as atividades Fabricação de componentes 

eletrônicos (0,45); Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos 

(0,42); e Telecomunicações (0,42), todas pertencentes ao Cluster 1. 

 A variável Inovação em processos, apresentou atividades com valores 

proporcionalmente alto nos três clusters: Pesquisa e desenvolvimento científico (0,81); 

Automóveis, camionetas e utilitários (0,69); Eletricidade, gás e outras utilidades (0,63); 

Fabricação de equipamentos de informática e periféricos (0,60); Fabricação de 

produtos químicos orgânicos (0,54); Fabricação de sabões, detergentes, produtos de 

limpeza, cosméticos, produtos perfumaria e de higiene pessoal (0,54); Fabricação de 

tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária (0,54); 

Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e artigos 

ópticos (0,54); Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 

customizáveis (0,54), entre outros. 

 Em relação à Inovação radical, as atividades de maior destaque são: Pesquisa 

e desenvolvimento científico (0,78); Fabricação de automóveis, camionetas e 

utilitários (0,61); Eletricidade, gás e outras utilidades (0,36); Fabricação de produtos 

químicos inorgânicos (0,36); Fabricação de equipamentos de informática e periféricos 

(0,33); Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, 

cronômetros e relógios (0,33). 

 Quanto à variável Inovação incremental, os maiores destaques ficaram com as 

atividades: Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,69); Fabricação de 

equipamentos de informática e periféricos (0,63); Desenvolvimento e licenciamento 
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de programas de computador customizáveis (0,63); Fabricação de eletrodomésticos 

(0,57); Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológicos e de 

artigos ópticos (0,57); Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 

não-customizáveis (0,57); e Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos 

(0,54). 

 Em relação às atividades mais Altamente inovadoras, foram apenas: Pesquisa 

e desenvolvimento científico (0,18); Fabricação de automóveis, camionetas e 

utilitários (0,06); e Fabricação de resinas e elastômeros (0,06). 
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Tabela 24 - Agrupamento 4 - Tipos de resultados inovativos - PINTEC 2014 

 

Cluster Atividade econômica
Inovação 

Produto

Inovação 

Processo

Inovação 

Radical

Inovação 

Incremental

Altamente 

Inovadoras

1 Extração de carvão mineral 0,1500       0,3300       0,0600      0,3300        -             

1 Fabricação de produtos alimentícios 0,3600       0,4800       0,0900      0,5100        -             

1 Fabricação de bebidas 0,3900       0,4800       0,1200      0,5400        0,0300        

1 Fabricação de produtos do fumo 0,1500       0,2700       0,1500      0,2100        0,0300        

1 Fabricação de produtos têxteis 0,3000       0,3900       0,1200      0,4200        -             

1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 0,1500       0,3600       0,0300      0,3900        -             

1 Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados 0,2100       0,3300       0,0900      0,3600        -             

1 Fabricação de produtos de madeira 0,1500       0,3300       0,0600      0,3300        -             

1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel 0,1500       0,4800       0,2100      0,3600        -             

1 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão 0,2700       0,4200       0,1200      0,4200        -             

1 Impressão e reprodução de gravações 0,1800       0,3900       0,1200      0,3600        -             

1 Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocumbustíveis 0,1200       0,3600       0,0300      0,3600        -             

1 Fabricação de produtos derivados de petróleo 0,3000       0,4200       0,1200      0,5100        0,0300        

1 Fabricação de produtos químicos inorgânicos 0,3900       0,4200       0,1800      0,4200        0,0300        

1 Fabricação de produtos farmoquímicos 0,3600       0,3000       0,2400      0,3000        0,0600        

1 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 0,3600       0,4800       0,1800      0,4800        -             

1 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 0,2400       0,4200       0,0900      0,4200        -             

1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas 0,3300       0,5100       0,2400      0,4800        0,0600        

1 Metalurgia dos metais não-ferrosos 0,2400       0,4500       0,0900      0,4500        -             

1 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 0,2400       0,4200       0,1200      0,4200        -             

1 Fabricação de eletrodomésticos 0,3300       0,4800       0,1500      0,5100        0,0300        

1 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores 0,3900       0,4500       0,2100      0,4800        -             

1 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores 0,3900       0,4500       0,2400      0,5100        0,0300        

1 Fabricação de móveis 0,3300       0,4800       0,1200      0,5100        -             

1 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes 0,3300       0,4200       0,1200      0,4800        -             

1 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 0,1500       0,2400       0,0900      0,2400        -             

1 Edição e edição integrada à impressão 0,1800       0,3000       0,0600      0,3300        -             

1 Telecomunicações 0,3300       0,3900       0,1500      0,4200        -             

1 Consultoria em tecnologia da informação 0,3600       0,3600       0,1800      0,4200        -             

1 Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas 0,3000       0,3000       0,0900      0,3300        -             

1 Serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas 0,1500       0,2700       0,0900      0,2700        -             

Média Cluster 1 0,2496       0,3975       0,0976      0,4138        0,0009        

2 Fabricação de produtos químicos orgânicos 0,4800       0,5700       0,4800      0,5100        0,0300        

2 Fabricação de resinas e elastômeros 0,4800       0,4500       0,2700      0,5400        0,0300        

2
Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de 

perfumaria e de higiene pessoal
0,5400       0,5700       0,2100      0,6600        -             

2 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins 0,5400       0,4800       0,2700      0,5400        0,0300        

2 Fabicação de produtos farmacêuticos 0,5400       0,5400       0,2700      0,6300        -             

2 Fabricação de componentes eletrônicos 0,4800       0,4800       0,2400      0,4800        0,0600        

2 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos 0,6300       0,6600       0,3000      0,7200        -             

2 Fabricação de equipamentos de comunicação 0,6900       0,6900       0,3600      0,6900        0,0300        

2
Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, cronômetros e 

relógios
0,5700       0,5400       0,3900      0,6000        0,0300        

2
Fabricação de aparelhos eletrodomédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de 

irradiação
0,6300       0,6300       0,3000      0,6600        0,0300        

2 Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos 0,4500       0,5700       0,2100      0,5700        0,0300        

2 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos 0,4800       0,6000       0,2400      0,6300        -             

2 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão 0,4800       0,5400       0,2700      0,5400        0,0300        

2 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral 0,4800       0,4800       0,2400      0,5400        0,0300        

2 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária 0,4500       0,5700       0,2100      0,6000        -             

2 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção 0,5400       0,6300       0,2700      0,6600        0,0300        

2 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 0,6900       0,7200       0,5700      0,6900        0,0900        

2 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 0,4200       0,5700       0,2700      0,5700        -             

2
Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos 

ópticos
0,5400       0,6000       0,2100      0,6000        -             

2 Eletricidade, gás e outras utilidades 0,3000       0,6000       0,3900      0,4500        0,0600        

2 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 0,5100       0,4800       0,2100      0,5700        -             

2 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 0,6000       0,5400       0,3000      0,5700        -             

2 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 0,4800       0,4200       0,2100      0,5400        -             

2 Pesquisa e desenvolvimento científico 0,8100       0,7500       0,3900      0,8100        0,1500        

Média Cluster 2 0,4978       0,5311       0,2541      0,5721        0,0176        

Média Total        0,2862        0,4172       0,1207         0,4371         0,0034 

Desvio Padrão        0,1650        0,1180       0,1122         0,1279         0,0281 

Agrupamento 4 - Tipos de resultados inovativos - PINTEC 2014
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 A Tabela 24 refere-se ao Agrupamento 4, utilizando os dados da PINTEC 2014. 

Está dividida em dois clusters 

 No que tange à primeira variável da Tabela, Inovação em produto, as atividades 

que mais se destacam são: Pesquisa e desenvolvimento científico (0,81); Fabricação 

de equipamentos de comunicação (0,69); Fabricação de automóveis, camionetas e 

utilitários (0,69); Fabricação de equipamentos de informática e periféricos (0,63); 

Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de 

irradiação (0,63); Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 

customizáveis (0,60); entre outros. Nota-se que todas atividades econômicas se 

encontram no Cluster 2. 

 Em relação à Inovação em processos as atividades que se destacam 

concentram-se no Cluster 2, são elas: Pesquisa e desenvolvimento (0,75); Fabricação 

de automóveis, camionetas e utilitários (0,72); Fabricação de equipamentos de 

comunicação (0,69); Fabricação de equipamentos de informática e periféricos (0,66); 

Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de 

irradiação (0,63); Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral 

e na construção (0,63); Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos (0,60); 

Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos 

ópticos (0,60); Eletricidade, gás e outras utilidades (0,60); entre outros. 

 Para a variável Inovações radicais, as atividades mais destacadas são: 

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,57); Fabricação de produtos 

químicos inorgânicos (0,48); Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste 

e controle, cronômetros e relógios (0,39); Pesquisa e desenvolvimento científico 

(0,39); Fabricação de equipamentos de comunicação (0,36); Fabricação de 

equipamentos de informática e periféricos (0,30); Fabricação de aparelhos 

eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação (0,30); 

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (0,30); 

entre outros. 



180 

 

 

 Em relação à Inovação incremental, as atividades que se destacam encontram-

se no Cluster 2, são elas: Pesquisa e desenvolvimento científico (0,81); Fabricação 

de equipamentos de informática e periféricos (0,72); Fabricação de equipamentos de 

comunicação (0,69); Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,69); 

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de 

perfumaria e higiene pessoal (0,66); Fabricação de aparelhos eletromédicos e 

eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação (0,66); Fabricação de máquinas e 

equipamentos de uso na extração mineral e na construção (0,66); entre outros. 

 Concluindo a análise da Tabela 24, verifica-se que há atividades altamente 

inovadoras nos dois clusters, na seguinte ordem: Pesquisa e desenvolvimento 

científico (0,15); Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,09); Fabricação 

de produtos farmoquímicos (0,06); Fabricação de ferro-gusa e ferroligas (0,06); 

Fabricação de componentes eletrônicos (0,06); Eletricidade, gás e outras utilidades 

(0,06). 

 Conforme esperado, para todas as edições da Pesquisa, a Inovação do tipo 

incremental foi maior que a radical, assim como se destacou as inovações em 

processos, como resultados dos esforços inovativos das empresas. 

 

4.5. Análise de resultados do Agrupamento 5 – Estrutura e desempenho 

 Conforme se apresenta no item 4.5, são os indicadores retratados no 

Agrupamento 5 visam avaliar as estruturas e desempenhos das diferentes atividades 

econômicas e relacioná-las com as análises constantes nos agrupamentos já 

demonstrados anteriormente. O Agrupamento em análise é composto dos seguintes 

indicadores: Tamanho médio, Mediana de Florence, CR4, Origem do capital 

controlador, Propensão a exportar e Produtividade. Maiores detalhamentos sobre 

esses indicadores estão disponíveis item 3.2, Figura 7 e subitem 3.2.5. 
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 No Figura 19 abaixo, verifica-se que há uma estabilidade das atividades ao 

longo dos períodos de realização das diferentes versões da PINTEC. Assim como há 

uma maior concentração em todos os anos no Cluster 1, comparado aos demais 

agrupamentos. 
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Figura 21- Movimentação dos clusters ao longo das PINTEC – Agrupamento 5 – Estrutura e 
desempenho 

 

CNAE Clusters CNAE Clusters CNAE Clusters CNAE Clusters CNAE Clusters CNAE Clusters

50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1

100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1

110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1

120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1

130 1 130 1 130 1 130 1 130 1 130 1

140 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140 1

150 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 1

160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1

171 1 171 1 171 1 171 1 171 1 171 1

172 1 172 1 172 1 172 1 172 1 172 1

180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1

190 1 190 1 190 1 190 1 190 1 190 1

201 1 192 1 192 1 192 1 201 1 192 1

202 1 201 1 201 1 201 1 202 1 201 1

203 1 202 1 202 1 202 1 203 1 202 1

206 1 203 1 203 1 203 1 206 1 203 1

207 1 206 1 206 1 206 1 207 1 206 1

211 1 207 1 207 1 207 1 211 1 207 1

212 1 211 1 211 1 211 1 212 1 211 1

220 1 212 1 212 1 212 1 220 1 212 1

230 1 220 1 220 1 220 1 230 1 220 1

241 1 230 1 230 1 230 1 241 1 230 1

244 1 241 1 241 1 241 1 244 1 241 1

250 1 244 1 244 1 244 1 250 1 244 1

261 1 250 1 250 1 250 1 261 1 250 1

262 1 261 1 261 1 261 1 262 1 261 1

263 1 262 1 262 1 262 1 263 1 262 1

265 1 263 1 263 1 265 1 265 1 263 1

266 1 265 1 265 1 266 1 266 1 265 1

271 1 266 1 266 1 271 1 271 1 266 1

272 1 271 1 271 1 272 1 272 1 271 1

275 1 272 1 272 1 275 1 275 1 272 1

281 1 275 1 275 1 281 1 281 1 275 1

282 1 281 1 281 1 282 1 282 1 281 1

283 1 282 1 282 1 283 1 283 1 282 1

285 1 283 1 283 1 285 1 285 1 283 1

293 1 285 1 285 1 291 1 293 1 285 1

294 1 293 1 293 1 293 1 294 1 293 1

300 1 294 1 294 1 294 1 300 1 294 1

310 1 300 1 300 1 300 1 310 1 300 1

321 1 310 1 310 1 310 1 321 1 310 1

325 1 321 1 321 1 321 1 325 1 321 1

370 1 325 1 325 1 325 1 330 1 325 1

580 1 370 1 370 1 330 1 580 1 330 1

192 2 580 1 580 1 580 1 631 1 580 1

291 2 291 2 610 1 610 1 710 1 610 1

720 1 631 1 720 1 631 1

6201 1 720 1 6201 1 710 1

6202 1 6201 1 6202 1 720 1

6203 1 6202 1 6203 1 6201 1

6204 1 6203 1 6204 1 6202 1

291 2 6204 1 192 2 6203 1

263 2 350 2 6204 1

610 2 291 2

291 3 350 3

Observações

1)  As PINTEC de 2000 a 2005 utilizaram o CNAE 1.0. A partir de 2008 foi utilizado o CNAE 2.0. Para f ins de comparação entre os períodos, foi feito uma 

correspondência entre os CNAES utilizando a tabela que consta no Anexo XXX.

Movimentação dos clusters ao longo das PINTEC - Agrupamento 5 - Estrutura e desempenho

20142000 2003 2005 2008 2011
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 A seguir apresenta-se as tabelas para análise dos clusters formados no 

Agrupamento 5, separados pelas diferentes PINTEC realizadas até o momento. 

Tabela 25 – Agrupamento 5 – Estrutura e desempenho – PINTEC 2000 

 

 A Tabela 24, contendo as variáveis do Agrupamento 5 – Estrutura e 

desempenho, relativo a PINTEC 2000, divide-se em dois clusters. Esse fato, dificulta 

a análise por cluster em função de o maior (Cluster 1) ficar muito diversificado, sem 

um padrão específico. 

Clusters Atividades econômicas
Tamanho 

Médio

Mediana 

Florance
CR4

Capital 

Estrangeiro

Firma 

Exportadora
Produtiv.

1 Extração de carvão mineral             157              51         0,66              0,09             0,12        54,35 

1 Fabricação de produtos alimentícios e bebidas             376            123         0,18              0,06             0,27        60,36 

1 Fabricação de bebidas             423            170         0,42              0,09             0,24        53,06 

1 Fabricação de produtos de fumo             603            234         0,84              0,60             0,27        96,04 

1 Fabricação de produtos têxteis             297            139         0,15              0,09             0,24        79,58 

1 Confecção de artigos do vestuário             185              69         0,18                 -               0,15        18,86 

1
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem 

e calçados
            352            107         0,21              0,03             0,24        38,46 

1 Fabricação de produtos de madeira             157              75         0,21              0,03             0,12        16,19 

1 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel             297            138         0,27              0,12             0,21        61,25 

1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel             441            190         0,87              0,06             0,36      210,10 

1 Edição, impressão e reprodução de gravações             231              79         0,24              0,06             0,09        48,24 

1
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis 

nucleares e produção de álcool
            429            267         0,21                 -               0,09      124,33 

1 Fabricação de produtos químicos             263            116         0,21              0,27             0,48      155,74 

1 Fabricação de produtos farmacêuticos             326            179         0,21              0,24             0,39        99,21 

1 Fabricação de artigos de borracha e plástico             182              96         0,21              0,12             0,27        54,30 

1 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos             168              70         0,18              0,06             0,21        26,46 

1 Produção de ferro-gusa             746            282         0,48              0,12             0,24      102,04 

1 Metalurgia de metais não-ferrosos             299              67         0,45              0,12             0,30        65,39 

1 Fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos             171              75         0,15              0,06             0,24        31,77 

1 Fabricação de máquinas e equipamentos             253            100         0,15              0,21             0,48        50,55 

1 Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática             259            115         0,69              0,24             0,66      249,51 

1 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos             297            112         0,36              0,24             0,42        62,59 

1
Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de 

comunicações
            463            183         0,45              0,27             0,69      273,92 

1 Fabricação de material eletrônico básico             287              87         0,66              0,21             0,54        40,39 

1
Fabr de eqtos instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão 

e ópticos, eqtos para automação industrial, cronômetros e relógios
            153              56         0,36              0,18             0,54      119,70 

1 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques             288              55         0,66                 -               0,27        19,89 

1 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores             469            247         0,21              0,30             0,36        59,96 

1 Fabricação de outros equipamentos de transporte             330              89         0,81              0,21             0,36        62,18 

1 Fabricação de artigos do mobiliário             144              78         0,18              0,03             0,30        22,67 

1 Fabricação de produtos diversos             186              67         0,27              0,06             0,30        35,86 

1 Reciclagem               77              25         0,90              0,09             0,06        28,93 

Média Cluster 1             243              95         0,23              0,08             0,25        47,87 

2 Fabricação de produtos derivados de petróleo          1.741              54         0,99              0,48             0,48      420,85 

2 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários          2.834            937         0,75              0,63             0,63      275,54 

Média Cluster 2          2.187            414         0,89              0,54             0,54      361,61 

Média Total             754            203         0,55              0,26             0,42      182,61 

Desvio Padrão             520            157         0,27              0,16             0,17        92,67 

Agrupamento 5 - Estrtutura e desempenho - PINTEC 2000
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 Verifica-se na variável Tamanho médio (número médio de pessoas ocupadas 

por empresa, na respectiva atividade econômica) os CNAES que compõem o Cluster 

2 (Fabricação de produtos derivados de petróleo e Fabricação de automóveis, 

camionetas e utilitários) destoam significativamente do tamanho médio das demais 

atividades. No entanto, no Brasil esta estrutura, agregando-se a atividade de 

mineração, é reconhecida pelo tamanho grande na economia brasileira. 

 Em relação Mediana de Florance, que objetiva identificar o tamanho mínimo 

eficiente, ou seja a “escala onde a empresa opera com custos médios mínimos”, pode-

se observar na Tabela 24 a única atividade que se destaca é a Fabricação de 

automóveis, camionetas e utilitários.  

 Ainda em relação à estrutura, as atividades com maior concentração de 

mercado são: Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,99); Reciclagem 

(0,90); Fabricação de celulose e outras pastas para fabricação de papel (0,87); e 

Fabricação de produtos de fumo (0,84). A novidade aqui é a concentração da 

Reciclagem. Essa atividade econômica é considerada apenas nas PINTEC 2000, 

2003 e 2005. Ela engloba Reciclagem de sucatas metálicas e Reciclagem de sucatas 

não-metálicas. A concentração maior, por tipo de produto reciclado, está concentrado 

em latas de alumínio, conforme demonstrado graficamente no estudo de Figueiredo, 

2012. “As latas de alumínio são os materiais que possuem maior valor econômico na 

cadeia produtiva da reciclagem (...)”. A atividade de reciclagem é realizada por 

catadores e associações. A Abralatas, principal associação do país, possui quatro 

fábricas de tampas e 10 empresas de copos associadas em 2018, o que explica a alta 

concentração. 
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Figura 22 - Comparativo de compostagem de resíduos orgânicos, refinode óleo lubrificante e reciclagem 
de materiais no Brasil - 1999-2003-2007 

 

Fonte: Figueiredo, 2012. 

 Dentro do esperado, as atividades econômicas com maior número de 

empresas com participação de capital estrangeiro, em relação ao total, foram: 

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários; Fabricação de produtos de fumo; 

e Fabricação de produtos derivados de petróleo. 

 Para a atividades de exportação, o setor com proporção maior de empresas 

que exportam são: Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos 

de comunicações (0,69); Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos para 

informática (0,66); e Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,63). 

 E, em relação à produtividade (Receita Operacional Líquida por Pessoal 

ocupado), as empresas que mais uma vez se destacam são: Fabricação de produtos 

derivados do petróleo (420,85) e Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 

(275,54). 
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Tabela 26 - Agrupamento 5 - Estrutura e desempenho - PINTEC 2003 

 

 A Tabela 26, relativa ao Agrupamento 5 – PINTEC 2003, é formada por dois 

clusters apenas, sendo que o segundo tem somente uma atividade, a mesma que vem 

se destacado em todos os outros agrupamentos e anos da PINTEC (Fabricação de 

automóveis, camionetas e utilitários). Nessa tabela, a citada atividade se destaca 

sozinha nos indicadores Tamanho médio, Capital estrangeiro e Firma exportadora. 

Clusters Atividades econômicas
Tamanho 

Médio

Mediana 

Florance
CR4

Capital 

Estrangeiro

Firma 

Exportadora
Produtiv.

1 Extração de carvão mineral 213,4200    54,0000    0,7500     0,0600        0,0300         55,2910    

1 Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 522,2700    105,0000   0,2100     0,0600        0,0900         84,2144    

1 Fabricação de bebidas 475,4400    123,0000   0,5700     0,0900        0,0600         265,5877  

1 Fabricação de produtos de fumo 340,9800    94,0000    0,8100     0,3300        0,0300         166,2551  

1 Fabricação de produtos têxteis 326,1000    114,0000   0,2100     0,0600        0,1200         86,9475    

1 Confecção de artigos do vestuário 122,7600    37,0000    0,2100     -             0,0300         17,3697    

1
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem 

e calçados
367,2600    81,0000    0,2100     0,0300        0,0900         52,1615    

1 Fabricação de produtos de madeira 177,5700    49,0000    0,2100     0,0300        0,0900         34,3042    

1 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 277,8000    64,0000    0,3600     0,0600        0,0900         75,6060    

1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel 343,7400    38,0000    0,9300     0,0900        0,0900         243,6039  

1 Edição, impressão e reprodução de gravações 199,3800    42,0000    0,2400     0,0300        0,0300         82,7933    

1
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis 

nucleares e produção de álcool
1.200,4200 497,0000   0,3300     0,0300        0,1200         171,1842  

1 Fabricação de produtos derivados de petróleo 908,9400    68,0000    0,9900     0,3000        0,1800         479,7414  

1 Fabricação de produtos químicos 247,3500    70,0000    0,2400     0,2400        0,1800         211,9403  

1 Fabricação de produtos farmacêuticos 359,2200    105,0000   0,2100     0,2100        0,1200         93,6935    

1 Fabricação de artigos de borracha e plástico 207,9600    55,0000    0,3300     0,0900        0,0900         59,5351    

1 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 160,5000    34,0000    0,2400     0,0300        0,0600         38,8779    

1 Produção de ferro-gusa 598,2600    171,0000   0,4800     0,1500        0,1200         161,7184  

1 Metalurgia de metais não-ferrosos 307,6200    38,0000    0,4200     0,1200        0,0600         261,9608  

1 Fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos 125,7900    48,0000    0,1800     0,0600        0,0600         51,5646    

1 Fabricação de máquinas e equipamentos 244,7400    93,0000    0,1800     0,1800        0,1800         94,3409    

1 Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática 149,7900    34,0000    0,4800     0,2100        0,1800         284,8037  

1 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 307,4700    55,0000    0,3600     0,2100        0,1800         85,6263    

1
Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de 

comunicações
381,6000    85,0000    0,5100     0,2400        0,1800         133,1381  

1 Fabricação de material eletrônico básico 181,2000    55,0000    0,6900     0,2400        0,1800         79,8379    

1
Fabr de eqtos instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão 

e ópticos, eqtos para automação industrial, cronômetros e relógios
186,8100    73,0000    0,3000     0,1500        0,3000         67,3783    

1 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques 289,2900    30,0000    0,6000     0,0300        0,1800         37,7233    

1 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 528,3300    201,0000   0,2100     0,3000        0,1800         213,0266  

1 Fabricação de outros equipamentos de transporte 349,5300    85,0000    0,7200     0,1200        0,1200         148,9655  

1 Fabricação de artigos do mobiliário 125,5200    49,0000    0,2100     0,0300        0,0900         30,6254    

1 Fabricação de produtos diversos 127,5000    32,0000    0,2700     0,0600        0,1200         54,9974    

1 Reciclagem 104,1300    22,0000    0,9300     0,0300        -              33,8818    

Média Cluster 1 246,0514    64,5503    0,2596     0,0701        0,0899         69,5069    

2 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 2.682,5700 799,0000   0,6300     0,6900        0,5700         773,5454  

Média Total     798,9311    212,0951      0,5345         0,2508          0,1982   297,1332 

Desvio Padrão     469,6889    150,1351      0,2503         0,1368          0,1020   150,7789 
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 Na Mediana de Florence, além de Fabricação de automóveis, camionetas e 

utilitários (799), destaca-se também Fabricação de coque, refino de petróleo, 

elaboração de combustíveis nucleares e produção de álcool (497). 

 Ainda em relação à estrutura, as atividades com maior concentração de 

mercado são: Fabricação de produtos derivados de petróleo (0,99); Fabricação de 

celulose e outras pastas para fabricação de papel (0,93); Reciclagem (0,93) e 

Fabricação de produtos de fumo (0,81). 

 E, em relação à produtividade (Receita Operacional Líquida por Pessoal 

ocupado), as empresas que mais uma vez se destacam são: Fabricação de 

automóveis, camionetas e utilitários (773,54) e Fabricação de produtos derivados do 

petróleo (479,74). 
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Tabela 27 - Agrupamento 5 - Estrutura e desempenho - PINTEC 2005 

 

 A estrutura da Tabela 26 – Agrupamento 5 – Estrutura e desempenho – 

PINTEC 2005 é praticamente a mesma de 2003, com o mesmo destaque para 

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários. Porém, além de ficar isoladamente 

com valores significativamente superior para as variáveis Tamanho médio, Capital 

estrangeiro e Firma exportadora, também está isolado em Mediana de Florence e 

Produtividade. 

Clusters Atividades econômicas
Tamanho 

Médio

Mediana 

Florance
CR4

Capital 

Estrangeiro

Firma 

Exportadora
Produtiv.

1 Extração de carvão mineral 259,6500     47,0100    0,7800      0,0900        0,0300         197,6320    

1 Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 555,5100     92,0100    0,2100      0,0300        0,0900         145,2284    

1 Fabricação de bebidas 351,8400     83,4900    0,4200      0,0600        0,0600         194,3659    

1 Fabricação de produtos de fumo 538,6500     89,0100    0,8400      0,2700        0,0900         150,9656    

1 Fabricação de produtos têxteis 321,3300     108,0000  0,1800      0,0600        0,1200         69,2898      

1 Confecção de artigos do vestuário 133,0200     42,9900    0,1800      -             0,0300         30,1382      

1
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem 

e calçados
347,9400     81,9900    0,2100      0,0300        0,0900         75,1095      

1 Fabricação de produtos de madeira 156,7500     51,5100    0,2400      0,0300        0,0900         85,8662      

1 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 275,8200     78,5100    0,3900      0,0600        0,1200         80,4469      

1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel 237,4800     33,9900    0,9300      0,0600        0,0600         164,4434    

1 Edição, impressão e reprodução de gravações 202,0800     68,0100    0,2400      0,0600        0,0300         123,3356    

1
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis 

nucleares e produção de álcool
748,3800     402,9900  0,2100      -             0,1200         341,0884    

1 Fabricação de produtos derivados de petróleo 1.107,3900   72,9900    0,9900      0,1200        0,1800         681,2214    

1 Fabricação de produtos químicos 261,9600     84,9900    0,2400      0,2100        0,2100         282,4928    

1 Fabricação de produtos farmacêuticos 331,2900     120,9900  0,1800      0,2100        0,1500         109,0430    

1 Fabricação de artigos de borracha e plástico 182,6100     60,0000    0,3000      0,0600        0,0900         104,1114    

1 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 170,2200     54,9900    0,1800      0,0600        0,0600         88,4869      

1 Produção de ferro-gusa 557,5800     198,5100  0,4200      0,0900        0,1800         265,3699    

1 Metalurgia de metais não-ferrosos 290,4600     60,9900    0,4200      0,0900        0,1200         105,7610    

1 Fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos 114,3000     45,9900    0,1800      0,0600        0,0600         126,2785    

1 Fabricação de máquinas e equipamentos 239,4600     60,9900    0,2100      0,1500        0,1800         151,2295    

1 Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática 204,5100     36,9900    0,5400      0,1800        0,1500         347,1393    

1 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 333,4200     73,5000    0,3000      0,1800        0,2100         164,9599    

1
Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de 

comunicações
376,7400     93,5100    0,4500      0,2400        0,2700         715,0001    

1 Fabricação de material eletrônico básico 231,5400     36,0000    0,7500      0,1500        0,1800         130,9175    

1
Fabr de eqtos instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão 

e ópticos, eqtos para automação industrial, cronômetros e relógios
200,7000     97,5000    0,2700      0,1500        0,3000         113,0784    

1 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques 290,7900     40,5000    0,5400      0,0300        0,1500         51,2836      

1 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 500,9700     168,0000  0,2400      0,2700        0,1800         112,5625    

1 Fabricação de outros equipamentos de transporte 380,0400     51,9900    0,6600      0,1200        0,0900         84,1602      

1 Fabricação de artigos do mobiliário 148,8900     51,9900    0,2100      0,0300        0,0900         80,7291      

1 Fabricação de produtos diversos 139,6500     41,0100    0,3000      0,0600        0,1500         143,9926    

1 Reciclagem 111,9900     27,5100    0,7800      0,0600        -              65,8111      

1 Telecomunicações 658,4100     68,0100    0,5400      0,3000        0,0900         232,8005    

1 Consultoria em hardware 220,9500     34,5000    0,3900      0,0900        0,0300         66,0897      

1 Consultoria em software 259,1700     69,5100    0,3000      0,1200        0,0900         139,3460    

1 Pesquisa e desenvolvimento 867,6000     303,9900  0,6000      0,1200        -              115,4164    

Média Cluster 1 252,7570     65,7712    0,2540      0,0666        0,0925         112,2876    

2 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 3.384,5400   810,9900  0,6000      0,6300        0,5700         2.138,5665 

Média Total    1.202,6277   283,2695       0,5085         0,2606          0,2534     774,3711 

Desvio Padrão      546,3622   140,4008       0,2366         0,1163          0,1023     355,7786 

Agrupamento 5 - Estrtutura e desempenho - PINTEC 2005
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 A única variável em que se destacam outras atividades é o CR4, relativa a 

concentração de mercado: Fabricação de produtos derivados de petróleo (0,99); 

Fabricação de celulose e outras pastas para fabricação de papel (0,93); Fabricação 

de produtos de fumo (0,84); Extração de carvão mineral (0,78); Reciclagem (0,78); e 

Fabricação de material eletrônico básico (0,75). 

Tabela 28 - Agrupamento 5 - Estrutura e desempenho - PINTEC 2008 

 

Clusters Atividades econômicas
Tamanho 

Médio

Mediana 

Florance
CR4

Capital 

Estrangeiro

Firma 

Exportadora
Produtiv.

1 Extração de carvão mineral 356,6100   80,4900   0,7800    0,1500       -              143,2835   

1 Fabricação de produtos alimentícios 660,2100   144,9900 0,1800    0,0600       0,1200        220,1646   

1 Fabricação de bebidas 492,0900   146,0100 0,4800    0,1200       0,0900        99,7008     

1 Fabricação de produtos do fumo 519,3300   134,0100 0,7800    0,3600       0,1800        288,1098   

1 Fabricação de produtos têxteis 298,2300   126,0000 0,1500    0,0600       0,1200        66,0373     

1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 162,7500   60,0000   0,1800    -            0,0300        41,5047     

1
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e 

calçados
327,1500   78,9900   0,2700    0,0300       0,0600        65,8605     

1 Fabricação de produtos de madeira 163,3500   63,9900   0,3000    0,0300       0,0600        46,1626     

1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel 451,6500   108,0000 0,9000    0,2400       0,0600        218,4125   

1 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão 279,9900   129,9900 0,3300    0,0600       0,0900        111,8799   

1 Impressão e reprodução de gravações 158,8200   58,5000   0,3900    0,0600       0,0300        62,2036     

1 Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocumbustíveis 748,3500   344,0100 0,1500    0,0600       0,0600        218,1239   

1 Fabricação de produtos derivados de petróleo 1.513,6500 93,0000   0,9900    0,0900       0,0300        806,9509   

1 Fabricação de produtos químicos 268,1400   117,5100 0,2100    0,2400       0,2400        241,9982   

1 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 376,1700   177,9900 0,2100    0,2700       0,2100        170,7779   

1 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 209,9400   105,9900 0,2100    0,0900       0,0900        134,2462   

1 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 196,9500   86,0100   0,2100    0,0600       0,0600        61,7100     

1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas 639,8100   174,9900 0,3900    0,1500       0,1500        291,2663   

1 Metalurgia dos metais não-ferrosos 374,2500   110,0100 0,3300    0,1200       0,0900        130,9963   

1 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 176,5800   92,0100   0,1200    0,0900       0,0900        104,8064   

1 Fabricação de componentes eletrônicos 119,7600   54,0000   0,3900    0,1800       0,1500        177,1147   

1 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos 411,0000   60,9900   0,4200    0,2400       0,1200        317,2682   

1 Fabricação de equipamentos de comunicação 327,8400   129,9900 0,5100    0,2100       0,2700        183,9648   

1
Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, cronômetros 

e relógios
156,1800   69,9900   0,3000    0,1800       0,2700        122,0240   

1 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 331,4400   99,0000   0,3000    0,1800       0,2100        140,8649   

1 Fabricação de máquinas e equipamentos 236,7000   101,0100 0,1800    0,2100       0,2100        144,6150   

1 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores 436,7700   63,9900   0,4800    0,0900       0,1200        141,2446   

1 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 460,5900   166,5000 0,2100    0,3000       0,1800        121,8730   

1 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores 639,9900   168,0000 0,6600    0,2400       0,1200        100,2588   

1 Fabricação de móveis 167,7900   96,9900   0,1200    0,0300       0,0900        54,3786     

1 Fabricação de produtos diversos 185,0700   87,5100   0,1800    0,0600       0,1800        54,6270     

1 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 207,5700   63,9900   0,4200    0,0900       0,0300        85,1217     

1 Edição e edição integrada à impressão 237,1800   104,0100 0,3000    0,0600       0,0300        279,2612   

1 Telecomunicações 442,7400   47,0100   0,4500    0,3300       0,0300        181,3298   

1 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 133,7400   41,0100   0,2100    0,1200       0,0900        163,3064   

1 Outros serviços de tecnologia da informação 177,9300   36,9900   0,3900    0,1200       0,0600        116,1940   

1 Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas 198,7200   38,4900   0,4800    0,0600       0,0300        46,4392     

1 Pesquisa e desenvolvimento científico 932,4900   255,9900 0,9900    0,0900       0,5400        0,4148       

Média Cluster 1 278,2587   94,1190   0,2389    0,0820       0,0931        110,4195   

2 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 3.324,3900 297,0000 0,5700    0,4500       0,5400        1.184,4032 

Média Total    989,7053  142,1311     0,4784        0,2033         0,1810    419,5947 

Desvio Padrão    542,0919    67,2820     0,2362        0,1036         0,1195    210,8053 

Agrupamento 5 - Estrtutura e desempenho - PINTEC 2008
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 Para a PINTEC 2008 a estrutura da Tabela 27 permaneceu a mesma: apenas 

dois clusters e a mesma atividade compondo o segundo cluster.  

 Em tamanho médio a atividade Fabricação de automóveis, camionetas e 

utilitários continua sendo a maior. Mas em relação à Mediana de Florance, há outros 

destaques: Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de 

biocombustíveis (344,01); Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 

(297,00); e Pesquisa e desenvolvimento científico (255,99). 

 Em relação à concentração de mercado, destacam-se: Fabricação de 

derivados de petróleo (0,99); Pesquisa e desenvolvimento científico (0,99); Fabricação 

de celulose e outras pastas para fabricação de papel (0,90); Extração de carvão 

mineral (0,78); e Fabricação de produtos de fumo (0,78). 

 Quanto à proporção de empresas que tem participação do capital estrangeiro, 

tem-se como destaque: Fabricação de automóveis (0,45); Fabricação de produtos de 

fumo (0,36); e Telecomunicações (0,33) 

 Apenas dois setores se destacam com participação de firmas exportadoras: 

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários e Pesquisa e desenvolvimento 

científico, ambos com 0,54 por cento. 

 E, em relação à produtividade, novamente, destacam-se Fabricação de 

automóveis, camionetas e utilitários (1.184,40) e Fabricação de produtos derivados 

de petróleo (806,95). 
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Tabela 29 - Agrupamento 5 - Estrutura e desempenho - PINTEC 2011 

 

Clusters Atividades econômicas
Tamanho 

Médio

Mediana 

Florance
CR4

Capital 

Estrangeiro

Firma 

Exportadora
Produtiv.

1 Extração de carvão mineral 370,5300    79,5000     0,8400    0,0900       -              130,7452    

1 Fabricação de produtos alimentícios 738,4200    141,9900   0,2100    0,0600       0,0600         156,8582    

1 Fabricação de bebidas 534,6000    114,0000   0,5100    0,0600       0,0600         157,3027    

1 Fabricação de produtos do fumo 444,9900    81,9900     0,8700    0,2100       0,0300         268,0988    

1 Fabricação de produtos têxteis 296,6400    126,9900   0,1200    0,0600       0,0600         104,2935    

1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 195,4500    68,0100     0,2100    -             0,0300         122,7450    

1
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e 

calçados
417,3000    95,0100     0,2400    -             0,0600         93,5911     

1 Fabricação de produtos de madeira 158,0100    68,0100     0,4500    0,0300       0,0600         63,1275     

1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel 514,5600    186,0000   0,8100    0,2700       0,2100         299,4322    

1 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão 344,4000    146,0100   0,3600    0,0600       0,0600         120,4833    

1 Impressão e reprodução de gravações 125,4900    42,0000     0,4800    0,0300       0,0300         73,8501     

1 Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocumbustíveis 737,4000    440,0100   0,2100    0,1200       0,0300         422,2946    

1 Fabricação de produtos químicos inorgânicos 348,9000    114,0000   0,4200    0,1800       0,0900         838,0991    

1 Fabricação de produtos químicos orgânicos 373,1400    156,0000   0,6900    0,3300       0,3600         808,8169    

1 Fabricação de resinas e elastômeros 264,8700    123,0000   0,4500    0,3900       0,1800         553,4391    

1
Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de 

perfumaria e de higiene pessoal
278,4900    117,0000   0,6000    0,1200       0,1200         157,9656    

1 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins 219,8400    96,9900     0,3300    0,2400       0,1800         266,8063    

1 Fabricação de produtos farmoquímicos 47,3100     26,0100     0,5400    0,0900       0,1500         281,9351    

1 Fabicação de produtos farmacêuticos 517,4700    222,0000   0,2700    0,2700       0,1200         275,4600    

1 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 225,4500    111,0000   0,2400    0,1200       0,0600         123,8836    

1 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 226,3800    84,9900     0,2400    0,0600       0,0300         73,8849     

1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas 770,1300    180,0000   0,5100    0,1200       0,1200         443,1808    

1 Metalurgia dos metais não-ferrosos 400,1700    95,0100     0,3900    0,0900       0,0600         170,6653    

1 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 169,8900    84,9900     0,1200    0,0600       0,0300         89,9072     

1 Fabricação de componentes eletrônicos 112,9500    48,9900     0,3900    0,1200       0,1200         94,6123     

1 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos 360,3300    84,9900     0,6000    0,1500       0,0900         229,6735    

1 Fabricação de equipamentos de comunicação 497,4900    134,0100   0,4800    0,2700       0,1800         213,0297    

1
Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, cronômetros 

e relógios
166,1700    75,9900     0,2400    0,1800       0,2100         164,1614    

1
Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de 

irradiação
78,2700     33,9900     0,6000    0,0300       0,2400         104,9468    

1 Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos 394,6800    137,0100   0,3600    0,1800       0,1500         206,6810    

1 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos 154,8300    53,0100     0,4200    0,0900       0,1200         102,2474    

1 Fabricação de eletrodomésticos 457,1400    138,9900   0,6000    0,1200       0,1200         138,4358    

1 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão 299,1300    126,0000   0,2400    0,2400       0,1500         191,4700    

1 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral 206,0100    96,0000     0,1500    0,1500       0,1800         164,7478    

1 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária 302,6100    101,0100   0,6300    0,1200       0,2400         145,4776    

1
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na 

construção
252,4800    115,5000   0,7200    0,1800       0,1500         368,2647    

1 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores 359,1300    53,4900     0,5100    0,0300       0,0600         80,0436     

1 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 600,5700    216,9900   0,2400    0,2700       0,1500         134,6799    

1 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores 550,7400    123,5100   0,6900    0,2400       0,0900         108,5401    

1 Fabricação de móveis 178,4400    101,0100   0,1200    0,0300       0,0900         84,4919     

1 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes 132,8100    57,9900     0,2400    0,0600       0,0900         56,9435     

1
Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de 

artigos ópticos
129,5100    75,9900     0,2700    0,0900       0,1800         126,4177    

1 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 251,6400    74,0100     0,3600    0,1200       -              81,7231     

1 Edição e edição integrada à impressão 261,9000    141,0000   0,3900    0,0300       0,0300         122,5511    

1 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 348,6300    96,0000     0,3900    0,0600       0,0900         186,9861    

1 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 342,1800    98,4900     0,6900    0,1500       0,0600         158,3591    

1 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 142,8000    62,4900     0,5400    0,0600       0,0900         159,0494    

1 Consultoria em tecnologia da informação 286,3800    114,9900   0,4500    0,1500       0,0300         150,7953    

1 Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas 348,0600    86,0100     0,6300    0,0600       0,0600         123,0614    

1 Serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas 297,8100    158,0100   0,1200    0,1200       0,0300         133,6525    

1 Pesquisa e desenvolvimento científico 766,5000    36,0000     0,9600    0,1500       0,0900         430,5939    

Média Cluster 1 304,0172    99,6036     0,2749    0,0700       0,0615         124,2354    

2 Fabricação de produtos derivados de petróleo 1.298,5500 63,9900     0,9900    0,1200       0,0600         667,6226    

2 Eletricidade, gás e outras utilidades 1.322,8800 737,0100   0,2700    0,1800       -              959,5828    

2 Telecomunicações 1.218,9900 135,9900   0,4800    0,2100       0,0300         253,5894    

Média Cluster 2 1.255,3077 319,6801   0,4399    0,1962       0,0221         494,1060    

3 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 4.007,7600 647,0100   0,5400    0,5400       0,4200         1.463,6448 

Média Total     894,0419    222,2796     0,4992        0,2077          0,1449     514,9056 

Desvio Padrão     561,6485    126,5123     0,2197        0,1024          0,0836     259,6904 

Agrupamento 5 - Estrtutura e desempenho - PINTEC 2011
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 Com um número maior de atividades abrangidas, o Agrupamento 5 – Estrutura 

e Desempenho, relativo à PINTEC 2011, é composto por três clusters. A atividade 

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários está isolada em um cluster, com 

números bastante superiores à média, somada ao desvio padrão. O segundo cluster 

é composto pelas atividades Fabricação de produtos derivados de petróleo, 

Eletricidade, gás e outras utilidades; e Telecomunicações. 

 A atividade que se destacou na variável Tamanho médio- Fabricação de 

automóveis, camionetas e utilitários – está mais de quatro vezes acima da média 

nacional.  

 Já em relação à Mediana de Florance, se destacam: Eletricidade, gás e outras 

utilidades (737,01); Fabricação de automóveis, camionetes e utilitários (647,01); 

Fabricação de coque, de produtos derivados de petróleo e de biocombustíveis 

(440,01). 

 Quanto à concentração de mercado, destacam-se: Fabricação de produtos 

derivados de petróleo (0,99); Pesquisa e desenvolvimento científico (0,96); Fabricação 

de produtos de fumo (0,87); Extração de carvão vegetal (0,84); Fabricação de celulose 

e outras pastas para fabricação de papel (0,81); e Fabricação de máquinas e 

equipamentos de uso na extração mineral e na construção (0,72). 

 As atividades econômicas com maior proporção de empresas com capital 

estrangeiro são: Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (0,54); Fabricação 

de resinas e elastômeros (0,39); Fabricação de produtos químicos orgânicos (0,33). 

 Em relação às atividades exportadoras, aquelas que tem maior proporção de 

empresas nessa condição são: Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 

(0,42); Fabricação de produtos químicos orgânicos (0,36); Fabricação de aparelhos 

eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação (0,24); Fabricação 

de tratores e máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária (0,24). 
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 Em relação à produtividade, novamente a Fabricação de automóveis, 

camionetas e utilitários está em primeiro lugar (1.463,64); Eletricidade, gás e outras 

utilidades (959,58); Fabricação de produtos químicos inorgânicos (838,10); 

Fabricação de produtos químicos orgânicos (808,82). 
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Tabela 30 - Agrupamento 5 - Estrutura e desempenho - PINTEC 2014 

 

Clusters Atividades econômicas
Tamanho 

Médio

Mediana 

Florance
CR4

Capital 

Estrangeiro

Firma 

Exportadora
Produtiv.

1 Extração de carvão mineral 466,4700    111,0000    0,6600     0,1500       0,0300        398,4909    

1 Fabricação de produtos alimentícios 775,7700    179,0100    0,2100     0,0600       0,0900        329,6108    

1 Fabricação de bebidas 853,2600    167,0100    0,4500     0,0900       0,0900        388,6722    

1 Fabricação de produtos do fumo 415,3500    50,4900      0,8400     0,3900       0,0900        392,1939    

1 Fabricação de produtos têxteis 346,2000    180,0000    0,1200     0,0600       0,1200        161,9178    

1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 199,2600    69,9900      0,1800     -            -              96,2261     

1
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e 

calçados
456,4200    110,0100    0,3000     0,0300       0,0900        119,6701    

1 Fabricação de produtos de madeira 202,5600    78,5100      0,4800     0,0300       0,0600        124,4327    

1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel 583,1700    69,9900      0,8400     0,1500       0,1500        387,1547    

1 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão 432,6600    180,5100    0,3900     0,0900       0,0900        255,2137    

1 Impressão e reprodução de gravações 167,4900    63,0000      0,3900     0,0300       0,0300        198,6502    

1 Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocumbustíveis 928,8000    612,0000    0,1500     0,1200       0,0300        422,9721    

1 Fabricação de produtos derivados de petróleo 1.356,5400 57,9900      0,9900     0,0600       0,1500        842,1678    

1 Fabricação de produtos químicos inorgânicos 365,3700    141,0000    0,4500     0,1800       0,1200        966,2952    

1 Fabricação de produtos químicos orgânicos 342,6300    114,9900    0,7500     0,2700       0,3600        1.254,3492 

1 Fabricação de resinas e elastômeros 347,7000    94,5000      0,5100     0,3000       0,1500        927,5318    

1
Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de 

perfumaria e de higiene pessoal
361,1100    133,5000    0,4200     0,1200       0,1500        273,9802    

1 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins 221,4600    111,9900    0,2700     0,3000       0,2400        490,4821    

1 Fabricação de produtos farmoquímicos 86,1900     74,0100      0,6300     0,2100       0,0600        244,6800    

1 Fabicação de produtos farmacêuticos 662,2500    360,0000    0,2100     0,3300       0,1800        421,8928    

1 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 262,8900    137,0100    0,2100     0,1200       0,1200        234,5149    

1 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 227,9100    80,0100      0,2400     0,0600       0,0600        193,8191    

1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas 917,1600    197,0100    0,5400     0,2100       0,1500        523,6696    

1 Metalurgia dos metais não-ferrosos 346,4100    99,9900      0,4200     0,1500       0,0900        562,5020    

1 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 178,8000    86,0100      0,1500     0,0600       0,0600        205,3265    

1 Fabricação de componentes eletrônicos 104,4300    48,5100      0,6000     0,1200       0,0300        222,9710    

1 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos 613,9500    129,0000    0,6900     0,2400       0,1800        467,4943    

1 Fabricação de equipamentos de comunicação 573,6600    180,0000    0,6900     0,2700       0,2100        396,9038    

1
Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, cronômetros 

e relógios
216,6000    95,0100      0,2700     0,3000       0,2700        231,6812    

1
Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de 

irradiação
99,1800     30,9900      0,6300     0,0900       0,2100        184,9872    

1 Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos 503,3100    191,0100    0,3300     0,2100       0,1800        300,8332    

1 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos 221,7300    96,9900      0,3300     0,1800       0,1800        232,4440    

1 Fabricação de eletrodomésticos 891,9000    224,0100    0,6900     0,1800       0,1800        240,9880    

1 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão 290,9700    141,9900    0,2700     0,3000       0,3000        304,4231    

1 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral 221,1600    110,4900    0,1800     0,1800       0,2100        275,9807    

1 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária 350,4900    135,9900    0,6600     0,1200       0,3000        250,9311    

1
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na 

construção
387,6900    169,5000    0,6300     0,3000       0,2100        333,3773    

1 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores 456,1800    72,5100      0,5100     0,0600       0,1800        159,3147    

1 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 632,8800    271,5000    0,3300     0,3600       0,2400        261,7443    

1 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores 573,7200    225,5100    0,6300     0,3000       0,1200        307,8819    

1 Fabricação de móveis 197,5800    117,0000    0,1200     0,0300       0,0900        139,1757    

1 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes 190,7700    84,9900      0,2700     0,0600       0,0900        139,3563    

1
Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de 

artigos ópticos
186,9300    101,0100    0,4200     0,0900       0,2700        197,4336    

1 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 335,7000    81,5100      0,4800     0,1200       -              169,3422    

1 Edição e edição integrada à impressão 186,1200    80,4900      0,3000     0,0600       -              217,4782    

1 Telecomunicações 641,6100    65,0100      0,5700     0,1200       -              466,6522    

1 Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas 357,4200    81,0000      0,5700     0,1800       0,0300        206,7383    

1 Serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas 198,9600    93,0000      0,1500     0,1200       0,0300        189,0864    

1 Pesquisa e desenvolvimento científico 913,4100    201,9900    0,8700     0,0600       0,0600        214,4955    

1 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 235,8900    64,5000      0,3600     0,0900       0,0600        171,6740    

1 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 253,5000    81,9900      0,6600     0,1500       0,0600        189,4782    

1 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 132,1200    54,0000      0,4200     0,0900       0,0900        300,5418    

1 Consultoria em tecnologia da informação 285,6000    102,5100    0,4200     0,1800       0,0300        225,7266    

Média Cluster 1 371,2699    124,0366    0,1087     0,0085       0,0078        17,8106     

2 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 3.948,0600 1.404,9900 0,5100     0,5400       0,5100        986,1727    

3 Eletricidade, gás e outras utilidades 1.194,4200 620,4900    0,2400     0,2400       0,0300        2.385,7968 

Média Total     719,8629     251,8076      0,4733        0,2039         0,1484     723,5922 

Desvio Padrão     552,1364     204,0129      0,2152        0,1102         0,1016     364,7663 

Agrupamento 5 - Estrtutura e desempenho - PINTEC 2014
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 A última tabela do Agrupamento 5, refere-se aos dados da PINTEC 2014. Com 

o mesmo número de atividades que a Tabela anterior, resulta em três clusters. Porém, 

com dois clusters com apenas uma atividade econômica. Destacando-se, dessa vez, 

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários e Eletricidade gás e outras 

utilidades. 

 Quanto à estrutura, a variável Tamanho médio, se destacam em pessoal 

ocupado Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (3.948,06) e Fabricação 

de produtos derivados de petróleo (1.356,54). Avaliando pelo número mínimo eficiente 

(Mediana de Florance), a Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 

(1.404,99); Eletricidade, gás e outras utilidades (620,49); e Fabricação de coque, de 

produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis (612,00). 

 Em relação ao CR4, as atividades de maior concentração na PINTEC 2014, 

são: Fabricação de produtos derivados de petróleo (0,99); Pesquisa e 

desenvolvimento científico (0,87); Fabricação de produtos fumo (0,84); Fabricação de 

celulose e outras pastas para a fabricação de papel (0,84); Fabricação de produtos 

químicos orgânicos (0,75); Fabricação de equipamentos de informática e periféricos 

(0,69); Fabricação de equipamentos de comunicação (0,69); e Fabricação de 

eletrodomésticos (0,69). 

 Em relação à estrutura de capital, as atividades com maior proporção de 

empresas com participação de capital estrangeiro são: Fabricação de automóveis, 

camionetas e utilitários (0,54); Fabricação de produtos de fumo (0,39); Fabricação de 

peças e acessórios para veículos automotores (0,36); Fabricação de produtos 

farmacêuticos (0,33). 

 Quanto ao desempenho, as atividades com maior proporção de empresas com 

atividades de exportação são: Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 

(0,51); Fabricação de produtos químicos orgânicos (0,36); Fabricação de motores, 

bombas, compressores e equipamentos de transmissão (0,30); Fabricação de 

aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, cronômetros e relógios (0,27); 
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Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológicos e de artigos 

ópticos (0,27). Em produtividade, calculada pela renda operacional líquida dividida 

pelo pessoal ocupado, se destacam Eletricidade, gás e outras utilidades (2.385,80) e 

Fabricação de produtos químicos orgânicos.  

 É possível identificar que o estabelecimento de um padrão a partir de uma 

edição da PINTEC não é muito esclarecedor, visto que o comportamento das 

atividades econômicas se mostra bastante alterado de uma edição para outra. As 

características da própria pesquisa também contribuem para esse fato, pois as 

empresas respondentes não necessariamente são as mesmas, e sendo a pesquisa 

auto-declaratória, a própria pessoa responsável pelo preenchimento pode mudar e 

interpretar de forma diferente as informações da empresa, não obstante todo o 

trabalho realizado no IBGE para padronização e entendimento sobre o que está sendo 

perguntado, as mudanças inerentes ao cenário macroeconômico, influenciam o 

comportamento e tomada de decisão dos agentes. Além disso, as próprias alterações 

ao longo dos anos nos padrões tecnológicos, refletem nas trajetórias e tipo de esforço 

inovativo. 

Figura 23 - Resumo dos resultados de Estrutura e Desempenho - PINTEC 2000 a 2014 

 

 A Figura 23 acima resume informações sobre estrutura e desempenho 

identificadas a cada PINTEC em suas diferentes edições para o total dos setores. 

Verifica-se que o tamanho médio das empresas pesquisadas é considerado grande, 

acima de 500 empregados. O tamanho mínimo eficiente (Mediana de Florance) tem 

Ano
Tamanho 

médio

Mediana de 

Florance
CR4

Capital 

estrangeiro

Firma 

exportadora
Produtividade

2000 754             203             0,55            0,26            0,42            182,61        

2003 1.202          283             0,51            0,26            0,25            774,37        

2005 798             212             0,53            0,25            0,19            297,13        

2008 989             142             0,47            0,20            0,18            419,59        

2011 894             222             0,50            0,21            0,14            514,90        

2014 719             251             0,47            0,20            0,15            723,59        

Média 893             219             0,50            0,23            0,22            485,37        

Elaboração da autora

Estrutura e desempenho - PINTEC 2000 a 2014
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oscilado, ficando na média de 219 pessoas ocupadas. A concentração de mercado 

média tem caído, ficando em um patamar considerado pouco concentrado. A 

participação de capital estrangeiro vem se reduzindo, e, de acordo com o padrão 

utilizado neste trabalho, é classificada como baixa. Assim como o percentual de 

empresas que exportam, que também vem caindo ao longo dos anos e é classificado 

como baixo. A produtividade varia entre os anos, e a média enquadra-se como 

produtividade alta (entre 250 e 500), representando o valor da receita líquida pelo 

número de pessoas ocupadas. 
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5. PADRÃO SETORIAL DE INOVAÇÃO DA ECONOMIA BRASILEIRA 

 

 Neste capítulo, estão descritas as constantes utilizadas na análise, bem como 

os indicadores utilizados com base nas variáveis da PINTEC. Intenciona-se aqui 

explicar os agrupamentos realizados em conjuntos de variáveis, considerando os 

diferentes setores econômicos abrangidos pela pesquisa27, para análise dos clusters 

resultantes.  

 Seguindo a estrutura utilizada por Campos & Urraca Ruiz (2009), estudo que 

buscou examinar regularidades no perfil inovador da indústria brasileira retomando a 

taxonomia proposta por Pavitt (1984), foram estabelecidos cinco conjuntos de 

variáveis: Fontes de inovação; Tipo de conhecimento e formas de aprendizado; Foco 

da trajetória tecnológica; Tipos de resultado inovativo; e Estrutura e desempenho. A 

seguir é detalhado cada conjunto. Estes conjuntos serviram para decidir e caracterizar 

os clusters. 

 De acordo com a taxonomia proposta por Pavitt (1984), a indústria pode ser 

dividida em três categorias: setores dominados por fornecedores, setores de produção 

intensiva, os quais podem ser subdivididos em intensivos em economia de escala e 

                                            

27 Salienta-se que há variação entre de composição dos setores econômicos para cada PINTEC, 
tendendo a ser mais abrangente a cada nova publicação. Como pode ser notado no Apêndice 1, nas 
duas primeiras publicações (2000 e 2003) não houve alteração na composição da Pesquisa, 
abrangendo a Indústria de Extração e algumas atividades da Indústria de Transformação. Na terceira 
pesquisa, além das duas indústrias citadas anteriormente, foram acrescidas algumas atividades do 
Setor de Serviços. Com a atualização da classificação de setores econômicos da versão 1.0 para a 
versão 2.0, a quarta versão da pesquisa (2008) sofreu algumas alterações em sua estrutura e ampliou 
bastante as atividades do Setor de Serviços. 
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fornecedores especializados; e setores baseados em ciência. Abaixo uma breve 

descrição das características inerentes à cada setor. 

a) Setores dominados por fornecedores - formados predominantemente por 

firmas pequenas, envolvendo atividades tradicionais, com pouca projeção 

das unidades de P&D, formas de aprimoramento tecnológico passivas, com 

intensa aquisição de máquinas, equipamentos e insumos. Prevalecem 

processos de aprendizagem informais e através da aquisição de 

tecnologias externas. Suas inovações ocorrem majoritariamente em 

processos28. A trajetória tecnológica dominante é a busca pela redução de 

custos. A diferenciação no mercado ocorre através do investimento em 

design, publicidade e formação de know-how. 

b) Setores de produção intensiva/intensivos em economia de escala – 

produzem bens de consumo durável, com geração interna de inovações 

tecnológicas. Produz inovações continuamente, através de unidades 

interna de engenharia de produção, normalmente responsável pelos 

ganhos de produtividade; os resultados são tanto em processos quanto em 

produtos. 

c) Setores de produção intensiva/fornecedores especializados – há 

considerável importância das interações entre usuários-produtor, para o 

processo de aprendizado contínuo desenvolvido pelas empresas, o que 

promove complementariedade tecnológica. Normalmente são firmas de 

pequeno e médio porte, fornecedoras para grandes empresas, gerando 

majoritariamente inovações em produtos. Há nessas empresas um 

acúmulo de conhecimento tácito. 

                                            

28 Lembrando que para Pavitt, em função das restrições impostas à sua pesquisa, inovações em 
processos para ele referem-se a todas as inovações realizadas para o mesmo setor de atuação. 
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d) Setores baseados em ciência – essas empresas são mais sensíveis ao 

progresso do conhecimento científico e detentoras de oportunidades 

tecnológicas. Suas principais formas de aprendizado são as interações com 

unidades de C&T e das próprias unidades de P&D. Normalmente não tem 

tamanho elevado, mas demonstra crescimento acelerado. Suas inovações 

ocorrem tanto em produto, quanto processos.  

A partir do levantamento das informações dos cinco conjuntos de variáveis, das 

diferentes edições da PINTEC, foram estabelecidos cluster por agrupamentos, 

objetivando alcançar divisões iguais ou similares aquelas que constaram na proposta 

de Pavitt (1984) e da proposta de Campos e Urraca Ruiz (2009). Nas figuras a seguir 

estão dispostas as atividades econômicas com as respectivas características para 

compararmos com a proposição do autor referido. 

No intuito de agregar as informações contidas nas Tabelas 1 a 30, e também 

possibilitar um comparativo com as categorias que compõem a Taxonomia de padrão 

setorial proposta por Pavitt (1984), estabeleceram-se critérios para classificação dos 

resultados constantes nas referidas tabelas. 

Para o Agrupamento Fontes de inovação, que está dividida em Fontes internas 

(P&D, D&E, Treinamento e Marketing) e Fontes Externas (P&D Externo, 

Conhecimento externo e Máquinas e equipamentos) foi realizada a soma dos 

resultados das variáveis de cada subconjunto, por atividade econômica29. O resultado 

maior determinou a classificação em “Interna” ou “Externa”. Salienta-se que há uma 

participação bastante significativa dos dispêndios em máquinas e equipamentos para 

todas as atividades econômicas. Mesmo assim, há setores que concentram maior 

dispêndio em atividades de P&D e D&E, principalmente, que em máquinas e 

equipamentos. 

                                            

29 Lembrando que para esse agrupamento os indicadores para cada uma das variáveis são calculados 
dividindo-se o valor total de dispêndios da empresa para cada uma das variáveis, pela receita líquida 
de vendas de cada atividade econômica. 
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Com base nessa constatação, para identificar os setores com maior intensidade 

inovativa, considerando que a literatura considera que a aquisição de máquinas e 

equipamentos representa uma fonte de inovação menos criativa, essa variável foi 

retirada do total de dispêndio para o cálculo da Intensidade em inovação de cada 

atividade econômica. A classificação baseou-se na comparação com a média 

nacional. Abaixo da média, a atividade é considerada com baixa intensidade.  Entre e 

a média e a média mais um desvio padrão, a intensidade é considerada média. E 

acima desse valor (média + desvio-padrão) é considerada alta. Os valores 

correspondentes podem ser vistos nas respectivas tabelas que compuseram o 

Capítulo 4. Como já comentado, os valores classificados com atividade alta estão 

destacados em fundo azul. 

Em complemento às fontes de informação, na coluna Principal fonte é 

informado o que as empresas de cada atividade econômica indicaram como principais 

fontes de inovação. Destaca-se que a inclusão de mais de uma fonte, quando a 

prevalência de máquinas e equipamentos no total é inferior à 75% do total dispendido. 

Da mesma forma que Máquinas e equipamentos aparece para praticamente 

em todas as atividades em Fontes de Inovação, nas tabelas que retratam as 

informações sobre Tipos de conhecimento e fontes de aprendizado, a variável 

Pesquisa aparece para todos os CNAES e representa a alta importância atribuída às 

unidades de P&D interno como fonte de informação. Por esse motivo, no momento de 

identificar as fontes de conhecimento dominantes, listou-se a inclusão de outras 

variáveis apenas nos casos em que Pesquisa apareceu com menos de 75% da 

proporção de importância atribuída. Como pode ser visto nas tabelas 

correspondentes, são poucos os casos em que há valores atribuídos à Interação e 

Interação com universidades, o que é característico de países menos desenvolvidos, 

conforme literatura já citada. 

No caso de Foco na trajetória tecnológica, foram apontados nos quadros de 

padrão setorial, aquelas com maior relevância atribuída por atividade econômica. 
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Repara-se que há uma variedade significativa, com destaque para Mudança na 

dimensão da produção para alguns anos e Especialização no cliente, para outros. 

Em relação aos Resultados inovativos, para Produto ou Processo foram 

consideradas as respostas das empresas afirmativas quanto a ter desenvolvido 

inovação em processo ou em produto para a própria empresa ou para o mercado, em 

relação ao número total de empresas do setor ao qual ela está associada. A 

classificação “Ambas” ocorre quando a proporção é a mesma para as proporções 

apresentadas para as duas formas de inovação (produtos e processos).  

O mesmo parâmetro foi utilizado para classificar as empresas que 

desenvolveram inovações radicais ou incrementais. A classificação “Ambas” ocorre 

quando o resultado da proporção de resposta é a mesma, para aos dois níveis de 

inovação (incremental ou radical). No entanto, se a atividade econômica tem alguma 

proporção de empresas altamente inovadoras (que inovam radicalmente em 

processos e em produtos e atribuem alta relevâncias às unidades internas de 

inovação), a atividade econômica é considerada como “Ambas”, se for “incremental” 

e “Radical”, se já estiver classificada como “Ambas”. 

A classificação utilizada para o tamanho das empresas foram faixas do número 

de pessoal ocupado: até 99, pequenas, de 100 a 499 pessoas ocupadas, médias; e a 

partir de 500 empregados, grandes. Para fins de simplificação, considerando o baixo 

número de atividades econômicas com a média de empresas com menos de 100 

empregados, foram consideradas pequenas, as atividades com menos de 100 

pessoas ocupadas.  

Quanto à concentração de mercado, foi utilizado o valor do CR4: até 25% 

desconcentrada; de 26% a 50%, pouco concentrado; de 51 a 75%, concentrada; e 

acima de 75%, exclusive, muito concentrada.  

Para classificar a Participação do capital estrangeiro e a Propensão 

exportadora foram utilizadas as seguintes faixas: até 25%, Baixa; de 26 a 50%, Média; 

de 51 a 75%, Alta; e de 76% para cima, muito alta. 
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Em relação à Produtividade, calculada pela Receita Líquida de Vendas dividida 

pelo Pessoal Ocupado, utilizou-se as seguintes faixas: até 100,00, Baixa; de 101,00 a 

250,00, Média; de 251 a 500,00, Alta; acima de 500, Muito alta. 

A seguir uma análise evolutiva dos resultados das categorias ao longo dos anos 

das edições da PINTEC, para cada categoria setorial, são apresentadas as 

classificações dos cinco conjuntos de variáveis agregadas. Os quadros completos 

com todas as categorias agrupadas podem ser encontrados no Apêndice 5. 

 

5.1. Dominados por fornecedores 

Essa categoria setorial agrega aquelas atividades econômicas tradicionais, 

menos intensiva em tecnologia, cujas mudanças são introduzidas pelos fornecedores. 

Na sua maior parte congrega atividades da produção primária, serviços financeiros e 

comerciais, com fraca capacidade interna de P&D e D&E (PAVITT, 1984; CAMPOS & 

URRACA RUIZ, 2009; SILVA & SUZIGAN, 2014). Salienta-se que serviços financeiros 

e comerciais não estão representados no universo pesquisado pela PINTEC. 

Figura 24 - Padrão setorial da categoria Dominados por fornecedores quanto às Fontes de inovação – 
Internas, externas e intensidade 

 

 Na Figura 30 acima, verifica-se que praticamente todas as atividades desta 

categoria são externas. No primeiro conjunto, máquinas e equipamentos estão 

Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014 2000 2003 2005 2008 2011 2014

Extração de carvão mineral Externa Externa Externa Externa Externa Externa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Média

Fabricação de produtos alimentícios Externa Externa Interna Externa Externa Externa Baixa Baixa Média Baixa Baixa Baixa

Fabricação de bebidas Externa Externa Externa Externa Externa Externa Baixa Alta Média Baixa Baixa Baixa

Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão Externa Externa Externa Externa Externa Externa Baixa Baixa Baixa Baixa Média Baixa

Confecção de artigos do vestuário e acessórios Externa Externa Externa Externa Externa Externa Baixa Baixa Média Baixa Baixa Baixa

Fabricação de produtos têxteis Externa Externa Externa Externa Interna Externa Baixa Baixa Média Baixa Média Baixa

Preparação de couros fabricação artefatos de couro, artigos para 

viagem calçados
Externa Externa Externa Externa Externa Externa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa

Fabricação de produtos de madeira Externa Externa Externa Externa Externa Externa Baixa Média Baixa Baixa Média Baixa

Fabricação de móveis Externa Externa Externa Externa Externa Externa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Média

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico Externa Externa Externa Externa Externa Externa Média Baixa Baixa Média Baixa Baixa

Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes Externa Externa Externa Externa Externa Externa Baixa Baixa Média Baixa Baixa Baixa

Impressão e reprodução de gravações Externa Externa Externa Externa Externa Externa Baixa Baixa Baixa Média Baixa Baixa

Edição e edição integrada à impressão - - - Externa Externa Externa - - - Alta Baixa Baixa

Reciclagem Externa Externa Externa - - - Baixa Baixa Baixa - - -

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos Externa Externa Interna Externa Externa Externa Média Baixa Alta Média Baixa Baixa

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de 

biocumbustíveis
Externa Externa Externa Externa Externa Externa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, 

cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- - - - Interna Externa - - - - Média Média
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contabilizados entre as fontes de inovação. No segundo conjunto não. Excluindo-se 

os dispêndios com máquinas e equipamentos, foi calculado o total de P&D e 

estabelecido um parâmetro para a classificação em baixa, média e alta intensidade 

tecnológica, conforme explicado no início deste Capítulo. Baseando-se nesses 

parâmetros, ao longo dos anos parece que a intensidade de inovação dos setores tem 

sido reduzida para essa categoria. Os espaços com hifens (-) referem-se à falta de 

informação na respectiva edição da Pesquisa. 

Figura 25 - Padrão Setorial PINTEC 2000 - 2014 - Categoria Dominantes por fornecedores – Fontes de inovação  
- Principal fonte de inovação 

 

 Na Figura 31 encontram-se destacadas em amarelo as situações em que as 

origens internas (P&D/D&E/Treinamento/Marketing) aparecem em proporção maior 

de importância que as fontes externas (P&D Externo/Conhecimento 

Externo/Máquinas e Equipamentos). Verifica-se para essa categoria a grande 

incidência de atribuição de importância na aquisição de máquinas e equipamentos. 

Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014

Extração de carvão mineral Máq.Equip Máq.Equip Máq.Equip Máq.Equip./Treinamento Máq.Equip. Máq.Equip./D&E

Fabricação de produtos alimentícios Máq.Equip P&D/Conh.Ext./Máq.Equip.Mark./Máq.Equip./P&D Máq.Equip./D&E Máq.Equip. Máq.Equip./P&D Ext.

Fabricação de bebidas Máq.Equip Máq.Equip Máq.Equip/TreinamentoMáq.Equip./D&E/Conh.Ext. Máq.Equip. Máq.Equip./D&E

Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão P&D Ext/Máq.Equip. Máq.Equip Máq.Equip Máq.Equip. Máq.Equip. Máq.Equip.

Confecção de artigos do vestuário e acessórios Máq.Equip Máq.Equip./P&D/D&E Máq.Equip./Conh.Ext. Máq.Equip. Máq.Equip./Conh.Ext. Máq.Equip./Conh.Ext.

Fabricação de produtos têxteis Máq.Equip Máq.Equip Máq.Equip. Máq.Equip. Treinamento/Máq.Equip. Máq.Equip./D&E

Preparação de couros fabricação artefatos de couro, 

artigos para viagem calçados
Máq.Equip./P&D/D&E Máq.Equip/Treinamento Máq.Equip Máq.Equip./Marketing Máq.Equip. Máq.Equip.

Fabricação de produtos de madeira Máq.Equip Máq.Equip Máq.Equip./D&E Máq.Equip. Máq.Equip./D&E/P&D Máq.Equip.

Fabricação de móveis Máq.Equip Máq.Equip/D&E Máq.Equip Máq.Equip. Máq.Equip. Máq.Equip./P&D

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico
Máq.Equip/D&E/Mark. Máq.Equip/D&E Máq.Equip./P&D Máq.Equip./P&D Máq.Equip. Máq.Equip.

Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes Máq.Equip Máq.Equip Máq.Equip. Máq.Equip./D&E Máq.Equip. Máq.Equip.

Impressão e reprodução de gravações Máq.Equip Máq.Equip Máq.Equip Máq.Equip./P&D Máq.Equip. Máq.Equip./Conh.Ext.

Edição e edição integrada à impressão - - - Conh.Ext./P&D Ext. Máq.Equip./Marketing Máq.Equip./Marketing

Reciclagem Máq.Equip Máq.Equip Máq.Equip - - -

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos Máq.Equip Máq.Equip D&E/Máq.Equip. Máq.Equip./Conh.Ext. Máq.Equip. Máq.Equip.

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e 

de biocumbustíveis
Máq.Equip/P&D Máq.Equip Máq.Equip Máq.Equip. Máq.Equip./Conh.Ext./P&D Ext. Máq.Equip./D&E

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, 

cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- - - - P&D/Máq.Equip. Máq.Equip./P&D/D&E
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Figura 26 - Padrão setorial - Categoria Dominados por fornecedores – Tipos de conhecimento e  formas 
de aprendizado - Conhecimento/Aprendizagem dominantes – PINTEC 2000 a 2014 

 

 A Figura 32 retrata a alta importância atribuída pelas empresas às principais a 

algumas atividades de conhecimento ou aprendizagem. Não é possível firmar um 

comportamento ao longo dos anos, nesse caso. No entanto, verifica-se que em 2014 

atribui-se maior importância ao conhecimento codificado, juntamente com atividades 

de pesquisa, que aparece com alta importância nos outros anos também. 

Figura 27 - Padrão setorial - Categoria Dominados por fornecedores - PINTEC 2000 a 2014 - Foco da 
trajetória tecnológica 

 

Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014

Extração de carvão mineral Pesq./C.Cod. Pesq./Conh.Tác./C.Cod. Pesquisa Pesquisa C.Cod./Pesquisa C.Cod./Pesquisa

Fabricação de produtos alimentícios Pesquisa Pesq./C.Cod. Pesquisa Pesquisa/C.Cod. Pesquisa/C.Cod. Pesquisa/C.Cod.

Fabricação de bebidas Pesquisa Pesq./Conh.Tác. C.Cod./Pesquisa Pesquisa Pesquisa/C.Cod. Pesquisa

Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão Pesquisa Pesq./C.Cod. Pesquisa Pesquisa/C.Cod. Pesquisa Pesquisa/C.Cod.

Confecção de artigos do vestuário e acessórios Pesq./C.Cod. Conh.Codificado C.Cod./Pesquisa C.Cod./Pesq./Int.Un. C.Cod./Pesquisa Pesquisa/C.Cod.

Fabricação de produtos têxteis Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa/C.Cod. Pesquisa/C.Cod. Pesquisa/C.Cod.

Preparação de couros fabricação artefatos de couro, 

artigos para viagem calçados
Pesquisa C.Cod./Pesq. Pesq./C.Cod./Int.Un. Pesquisa Pesquisa Pesquisa/C.Cod.

Fabricação de produtos de madeira Pesquisa/Int.Univ. Pesquisa Pesq./C.Cod. C.Cod./Pesquisa Pesquisa C.Cod./Pesquisa

Fabricação de móveis Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa/C.Cod. Variado Pesquisa

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa/C.Cod.

Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes Pesquisa Pesq./C.Cod. Pesq./C.Cod./Int.Un. Pesquisa Pesquisa Pesquisa/C.Cod.

Impressão e reprodução de gravações C.Cod./Pesq. Pesq./C.Cod. Pesquisa C.Cod./Pesquisa C.Cod./Pesquisa Pesquisa

Edição e edição integrada à impressão - - - C.Cod./Pesquisa Pesquisa Pesquisa

Reciclagem Pesquisa Pesquisa Pesquisa - - -

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos Pesquisa Pesq./Conh.Tác./C.Cod. Pesquisa Pesquisa/C.Cod. C.Cod./Pesquisa C.Cod./Pesquisa

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e 

de biocumbustíveis
Pesquisa Conh.Codificado Conh.Codificado Pesquisa/C.Cod. Pesquisa/C.Cod. Pesquisa/C.Cod.

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, 

cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- - - - Pesquisa Pesquisa

Conh/Aprendiz dominante
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Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

Foco na trajetória tecnológica

2000 2003 2005

Extração de carvão mineral Mud.dim.prod./Red.Impact. Mud.dim.prod. Flexibilização Produção

Fabricação de produtos alimentícios Mud.dim.prod./Esp.Cliente Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Esp.Cliente/Mud.dim.prod.

Fabricação de bebidas Mud.dim.prod./Esp.Cliente Especialização Cliente Esp.Cliente/Mud.dim.prod.

Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão Mud.dim.prod./Flex.Produção Mud.dim.prod./Esp.Cliente Mud.dim.prod.

Confecção de artigos do vestuário e acessórios Mud.dim.prod./Flex.Produção Mud.dim.prod. Mud.dim.prod./Esp.Cliente

Fabricação de produtos têxteis Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Especialização  Cliente

Preparação de couros fabricação artefatos de couro, 

artigos para viagem calçados
Flex.Produção/Mud.dim.prod. Especialização Cliente Mud.dim.prod./Esp.Cliente

Fabricação de produtos de madeira Mud.dim.prod./Esp.Cliente Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Especialização  Cliente

Fabricação de móveis Mud.dim.prod./Esp.Cliente Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Mud.dim.prod./Esp.Cliente

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico Foco misto Especialização Cliente Especialização  Cliente

Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes Mud.dim.prod./Esp.Cliente Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Mud.dim.prod./Esp.Cliente

Impressão e reprodução de gravações Mud.dim.prod./Esp.Cliente Mud.dim.prod. Mud.dim.prod.

Edição e edição integrada à impressão - - -

Reciclagem Red.Impacto Ambiental Mud.dim.prod./Red.Imp.Amb. Flex.Prod./Red.Imp.Amb.

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos Mud.dim.prod./Esp.Cliente Red.Imp.Ambiental Mud.dim.prod.

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e 

de biocumbustíveis
Red.Imp.Amb./Esp.Cliente Mud.dim.prod. Mud.dim.prod.

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, 

cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- - -
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 Nesse comparativo entre as edições da PINTEC também não fica clara uma 

evolução entre os anos. No entanto, é possível verificar uma preferência maior pelo 

foco em mudança na dimensão de produção nas três primeiras edições e uma 

tendência mais variada nos últimos anos. 

Figura 28 - Padrão setorial - Categoria Dominados por fornecedores – Tipos de resultados inovativos – 
Processos e produtos 

 

Em relação aos resultados alcançados por essa categoria, verifica-se que é 

majoritariamente inovações em processos, sem variações significativas ao longo dos 

anos. 

Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2008 2011 2014

Extração de carvão mineral Mud.dim.prod./Novos Mercados Especialização Cliente Especialização Cliente

Fabricação de produtos alimentícios Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Mud.dim.prod. Mud.Dim.Prod.

Fabricação de bebidas Enquadr.Regul. Variado Esp.Cliente/Mud.Dim.Prod.

Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão Especialização Cliente Especialização Cliente Flexibilização Produção

Confecção de artigos do vestuário e acessórios Especialização Cliente Mud.dim.prod. Especialização Cliente

Fabricação de produtos têxteis Mud.dim.prod./Esp.Cliente Mud.dim.prod. Mud.Dim.Prod.

Preparação de couros fabricação artefatos de couro, 

artigos para viagem calçados
Especialização Cliente Enq.Regulam./Esp.Cliente Especialização Cliente

Fabricação de produtos de madeira Variado Mud.dim.prod. Mud.Dim.Prod.

Fabricação de móveis Variado Mud.dim.prod./Flex.Produção Mud.Dim.Prod./Esp.Cliente

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico Variado Mud.dim.prod. Especialização Cliente

Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes Especialização Cliente Mud.dim.prod. Esp.Cliente/Mud.Dim.Prod.

Impressão e reprodução de gravações Especialização Cliente Variado Especialização Cliente

Edição e edição integrada à impressão Variado Especialização Cliente Flex.Produção/Esp.Cliente

Reciclagem - - -

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos Mud.dim.prod. Mud.dim.prod./Esp.Cliente Esp.Cliente/Mud.Dim.Prod.

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e 

de biocumbustíveis
Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Variado Mud.Dim.Prod.

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, 

cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- Variado Variado
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Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014

Extração de carvão mineral Processo Processo  Processo  Processo  Processo  Processo  

Fabricação de produtos alimentícios Processo Processo  Processo  Processo  Processo  Processo  

Fabricação de bebidas Processo Processo  Processo  Produto Processo  Processo  

Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão Processo Processo  Processo  Processo  Processo  Processo  

Confecção de artigos do vestuário e acessórios Processo Processo  Processo  Processo  Processo  Processo  

Fabricação de produtos têxteis Processo Processo  Processo  Processo  Processo  Processo  

Preparação de couros fabricação artefatos de couro, 

artigos para viagem calçados
Processo Processo  Processo  Processo  Processo  Processo  

Fabricação de produtos de madeira Processo Processo  Processo  Processo  Processo  Processo  

Fabricação de móveis Processo Processo  Processo  Processo  Processo  Processo  

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico Processo Processo  Processo  Processo  Processo  Processo  

Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes Processo Processo  Processo  Processo  Processo  Processo  

Impressão e reprodução de gravações Processo Processo  Processo  Processo  Processo  Processo  

Edição e edição integrada à impressão - - - Processo  Processo  Processo  

Reciclagem Processo Processo  Processo  - - -

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos Processo Processo  Processo  Processo  Processo  Processo  

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e 

de biocumbustíveis
Processo Processo  Processo  Processo  Processo  Processo  

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, 

cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- - - - Ambos Processo  
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Figura 29 - Padrão setorial - Categoria Dominados por fornecedores - PINTEC 2000 - 2014 – Tipos de resultados 
inovativos – Radical e incremental 

 

Ainda em relação aos resultados inovativos, não se observa mudanças em todo 

o período. Apenas a Fabricação de papel, cartolina e pape-cartão nas edições de 2000 

e 2005, que se refere a situações em que a atividade foi classificado como altamente 

inovadora em função de realizarem inovações de caráter radical (mesmo que em 

proporção menor que inovações incrementais) e atribuírem alta importância às 

unidades internas, responsáveis pela fonte de informação para o desenvolvimento de 

novos produtos ou processos. 

Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014

Extração de carvão mineral Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental

Fabricação de produtos alimentícios Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental

Fabricação de bebidas Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental

Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão Ambas Incremental Ambas Incremental Incremental Incremental

Confecção de artigos do vestuário e acessórios Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental

Fabricação de produtos têxteis Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental

Preparação de couros fabricação artefatos de couro, 

artigos para viagem calçados
Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental

Fabricação de produtos de madeira Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental

Fabricação de móveis Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental

Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental

Impressão e reprodução de gravações Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental

Edição e edição integrada à impressão - - - Incremental Incremental Incremental

Reciclagem Incremental Incremental Incremental - - -

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e 

de biocumbustíveis
Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, 

cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- - - - Incremental Incremental
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Figura 30 - Padrão setorial - Dominados por fornecedores - PINTEC 2000 a 2014 – Estrutura e 
desempenho - Tamanho médio das empresas 

 

É possível afirmar com base na Figura 36 que a maior parte das empresas tem 

tamanho médio entre 100 e 500 pessoas ocupadas. As atividades econômicas que se 

destacam pelo tamanho, com tendência de crescimento são Fabricação de produtos 

alimentícios, Fabricação de Bebidas e Fabricação de sabões, produtos derivados de 

petróleo e biocombustíveis. 

Figura 31 - Padrão setorial - Categoria Dominante por fornecedores - PINTEC 2000 a 2014 -  Estrutura 
e desempenho - Concentração de mercado 

 

Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014

Extração de carvão mineral Média Média Média Média Média Média

Fabricação de produtos alimentícios Média Grande Grande Grande Grande Grande

Fabricação de bebidas Média Média Média Média Grande Grande

Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão Média Média Média Média Média Média

Confecção de artigos do vestuário e acessórios Média Média Média Média Média Média

Fabricação de produtos têxteis Média Média Média Média Média Média

Preparação de couros fabricação artefatos de couro, 

artigos para viagem calçados
Média Média Média Média Média Média

Fabricação de produtos de madeira Média Média Média Média Média Média

Fabricação de móveis Média Média Média Média Média Média

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico Média Média Média Média Média Média

Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes Média Média Média Média Média Média

Impressão e reprodução de gravações Média Média Média Média Média Média

Edição e edição integrada à impressão - - - Média Média Média

Reciclagem Pequena Média Média - - -

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos Média Média Média Média Média Média

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e 

de biocumbustíveis
Média Grande Grande Grande Grande Grande

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, 

cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- - - - Média Média
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Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014

Extração de carvão mineral Concentrada Concentrada Muito Concentrada Muito Concentrada Muito Concentrada Concentrada

Fabricação de produtos alimentícios Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada

Fabricação de bebidas Pouco Concentrada Concentrada Pouco Concentrada Pouco Concentrada Concentrada Pouco Concentrada

Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão Pouco Concentrada Pouco Concentrada Pouco Concentrada Pouco Concentrada Pouco Concentrada Pouco Concentrada

Confecção de artigos do vestuário e acessórios Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada

Fabricação de produtos têxteis Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada

Preparação de couros fabricação artefatos de couro, 

artigos para viagem calçados
Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Pouco Concentrada Desconcentrada Pouco Concentrada

Fabricação de produtos de madeira Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Pouco Concentrada Pouco Concentrada Pouco Concentrada

Fabricação de móveis Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico Pouco Concentrada Pouco Concentrada Pouco Concentrada Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada

Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes Desconcentrada Pouco Concentrada Pouco Concentrada Desconcentrada Desconcentrada Pouco Concentrada

Impressão e reprodução de gravações Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Pouco Concentrada Pouco Concentrada

Edição e edição integrada à impressão - - - Pouco Concentrada Pouco Concentrada Pouco Concentrada

Reciclagem Muito Concentrada Concentrada Muito Concentrada - - -

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e 

de biocumbustíveis
Desconcentrada Pouco Concentrada Desconcentrada Pouco Concentrada Desconcentrada Desconcentrada

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, 

cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- - - - Concentrada Pouco Concentrada
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Pode-se avaliar na Figura 37 acima, que para a maioria dos setores não há 

concentração significativa do mercado. A situação mais extrema encontra-se na 

Extração de carvão mineral, que varia entre concentrada e muito concentrada. 

Figura 32 - Padrão setorial - Dominados por fornecedores - PINTEC 2000 a 2014 – Estrutura e 
desempenho - Participação de capital estrangeiro e propensão exportadora 

 

Quanto à estrutura de mercado, a Figura 38 demonstra tratar-se de uma 

categoria integralmente com baixa participação do capital estrangeiro e baixa 

propensão à exportação. 

Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014 2000 2003 2005 2008 2011 2014

Extração de carvão mineral Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa

Fabricação de produtos alimentícios Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Média Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa

Fabricação de bebidas Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa

Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa

Confecção de artigos do vestuário e acessórios Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa

Fabricação de produtos têxteis Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa

Preparação de couros fabricação artefatos de couro, 

artigos para viagem calçados
Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa

Fabricação de produtos de madeira Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa

Fabricação de móveis Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Média Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Média Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa

Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa

Impressão e reprodução de gravações Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa

Edição e edição integrada à impressão - - - Baixa Baixa Baixa - - - Baixa Baixa Baixa

Reciclagem Baixa Baixa Baixa - - - Baixa Baixa Baixa - - -

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e 

de biocumbustíveis
Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, 

cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- - - - Baixa Baixa - - - - Baixa Baixa

Propensão exportadora
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Figura 33 - Padrão setorial - Categoria Dominados por fornecedores - PINTEC 2000 a 2014 – Estrutura 
e desempenho - Produtividade 

 

Quanto à produtividade, medida pela receita líquida de vendas em razão do 

número de pessoas ocupadas, encontra-se uma variada composição na Figura 39, 

com tendência ao aumento do resultado desse indicador. 

Considerando a análise do comportamento de todas as características da 

categoria Dominados por fornecedores, ao longo das edições da PINTEC, é possível 

afirmar que a origem das atividades de inovação das empresas que compõem essa 

categoria é integralmente externa às empresas e a intensidade com que as empresas 

inovação varia entre baixa e média (considerando a proporção de investimento em 

inovação, excetuando-se aquisição de máquinas e equipamentos, frente à receita 

líquida de vendas). Complementando a informação sobre origem da inovação, os 

dispêndios realizados em esforços inovativos, são feitos prioritariamente em máquinas 

e equipamentos. Como principal fonte de conhecimento são apontadas as unidades 

internas de pesquisa e desenvolvimento utilizando conhecimento codificado. 

Verifica para as três primeiras edições da PINTEC que essa categoria atribuiu 

como o principal foco tecnológico a mudança de dimensão da produção e o 

atendimento a clientes e consumidores. Já no segundo período, das três últimas 

Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014

Extração de carvão mineral Baixa Baixa Média Média Média Alta

Fabricação de produtos alimentícios Baixa Baixa Média Média Média Alta

Fabricação de bebidas Baixa Alta Média Baixa Média Alta

Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão Baixa Baixa Baixa Média Média Alta

Confecção de artigos do vestuário e acessórios Baixa Baixa Baixa Baixa Média Baixa

Fabricação de produtos têxteis Baixa Baixa Baixa Baixa Média Média

Preparação de couros fabricação artefatos de couro, 

artigos para viagem calçados
Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Média

Fabricação de produtos de madeira Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Média

Fabricação de móveis Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Média

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico Baixa Baixa Média Baixa Baixa Média

Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes Baixa Baixa Média Média Média Média

Impressão e reprodução de gravações Baixa Baixa Média Baixa Baixa Média

Edição e edição integrada à impressão - - - Alta Média Média

Reciclagem Baixa Baixa Baixa - - -

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Média

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e 

de biocumbustíveis
Média Média Alta Média Alta Alta

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, 

cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- - - - Média Alta
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edições ampliou-se nos setores a preocupação com o atendimento especializado a 

clientes e consumidores, ainda sendo significativo o foco em mudança do 

dimensionamento da produção. Quanto aos resultados alcançados pelas empresas 

em inovação, todas as atividades econômicas desenvolvem mais processos que 

produtos e de forma incremental.  

A estrutura e desempenho dessa categoria é caracterizada por empresas 

majoritariamente de médio porte, com exceção das atividades Fabricação de produtos 

alimentícios, Fabricação de bebidas e Fabricação de coque, derivados de petróleo e 

de biocombustíveis, que são grandes. O CR4 demonstra que há baixa concentração 

de mercado nessas atividades, ficando a maioria delas entre desconcentrada e pouco 

concentrada, com exceção de Extração de carvão mineral, que se mostrou altamente 

concentrada. A participação de capital estrangeiro é baixa para todas as atividades, 

assim como a propensão às atividades de exportação. A produtividade varia entre 

baixa e média, com tendência a aumentar como já é demonstrado em algumas 

atividades nas últimas edições da PINTEC. 

Comparando à taxonomia proposta por Pavitt (1984), verifica-se divergências 

em algumas características: tamanho, pois na proposição dele as atividades são em 

sua maioria pequenas; formas de aprendizagem – na proposição dele são informais, 

mas convergem para a aquisição de tecnologias externas, principalmente através de 

máquinas e equipamentos; e a trajetória dominante, na qual o foco seria redução de 

custos. Não foi avaliado neste trabalho como se dá a diferenciação de mercado. Nas 

conclusões do trabalho de Campos & Urraca Ruiz (2009), conclui-se também que não 

há foco de trajetória tecnológica estabelecido para essa categoria. 

 

5.2. Intensivos em economia de escala 

Refere-se a atividades econômicas, composta prioritariamente por empresas 

grandes, com produção intensiva e significativa divisão do trabalho, e larga utilização 

de maquinário, destacando indústria fabricante de bens de consumo duráveis e 
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veículos, utilizando-se de processos de produção contínua e linhas de montagem, 

para os quais são imprescindíveis as unidades de engenharia de produção, que 

contribuem no aumento da produtividade (PAVITT, 1984; CAMPOS & URRACA RUIZ, 

2009; SILVA & SUZIGAN, 2014) 

 A seguir, encontram-se os resultados para essa categoria, de forma 

consolidada, a partir das seis edições da PINTEC. 

Figura 34 - Padrão setorial tecnológico - Intensivo em economia de escala - PINTEC 2000 a 2014 – 
Fontes de inovação – Internas e externas 

 

 Nessa categoria, comparado à Dominada por fornecedores, há uma maior 

importância das atividades internas no desenvolvimento das inovações, assim como 

maior intensidade nos dispêndios em P&D. Destaca-se a atividade Fabricação de 

automóveis, camionetas e utilitários, com um posicionamento mais consolidado ao 

longo dos anos. 

Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014 2000 2003 2005 2008 2011 2014

Produção de ferro-gusa e de ferroligas Externa Externa Externa Externa Externa Externa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa

Metalurgia dos metais não-ferrosos Externa Externa Externa Externa Externa Externa Baixa Alta Baixa Baixa Baixa Baixa

Fabricação de tratores e de máquinas e equipto para a agricultura e 

pecuária
- - - - Interna Externa - - - - Média Baixa

Fabricação de máquinas e equiptos de uso na extração mineral e na 

construção
- - - - Externa Externa - - - - Baixa Baixa

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos Externa Externa Externa Externa Externa Externa Baixa Baixa Média Média Média Baixa

Fabricação de produtos derivados de petróleo Externa Interna Externa Externa Externa Externa Baixa Baixa Média Baixa Média Baixa

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários Externa Externa Interna Externa Interna Interna Alta Baixa Média Baixa Baixa Baixa

Eletricidade, gás e outras utilidades - - - - Externa Interna - - - - Média Baixa

Fabricação de produtos do fumo Externa Externa Externa Externa Externa Externa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Média
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Figura 35 - Padrões setoriais - Categoria Intensivos em economia de escala - PINTEC 2000 a 2014 – 
Fontes de inovação - Principal fonte de inovação 

 

 Nesta categoria, há uma ocorrência maior de despesas com outros dispêndios 

de P&D, além de máquinas e equipamentos. As situações destacadas em amarelo, 

refere-se às situações em que a proporção das atividades internas são maiores que 

as atividades externas, inclusive considerando com os valores gastos em máquinas e 

equipamentos. 

Figura 36 - Padrão setorial - Categoria Intensivos em economia de escala - PINTEC 2000 a 2014 – 
Tipos de conhecimento e formas de aprendizagem - Conhecimento e aprendizagem dominantes 

 

 Na categoria Intensivos em economia de escala as unidades de P&D internas 

às empresas continuam sendo majoritariamente consideradas a principal fonte de 

informação para o desenvolvimento de inovações. No entanto, já aparecerem alguns 

Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014

Produção de ferro-gusa e de ferroligas Máq.Equip Máq.Equip/D&E Máq.Equip./Trein. Máq.Equip. Máq.Equip./D&E Máq.Equip.

Metalurgia dos metais não-ferrosos Máq.Equip Máq.Equip Máq.Equip. Máq.Equip. Máq.Equip. Máq.Equip.

Fabricação de tratores e de máquinas e equipto para a 

agricultura e pecuária
- - - - Marketing/P&D Máq.Equip./D&E

Fabricação de máquinas e equiptos de uso na extração 

mineral e na construção
- - - - Máq.Equip. Máq.Equip./P&D

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e 

equipamentos
Máq.Equip Máq.Equip/D&E Máq.Equip Máq.Equip./D&EMáq.Equip./D&E/P&D Máq.Equip.

Fabricação de produtos derivados de petróleo Máq.Equip/D&E Máq.Equip/D&E Máq.Equip./P&D Máq.Equip. Conh. Externo Máq.Equip.

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários Máq.Equip Máq.Equip/P&D P&D/Máq.Equip. Máq.Equip./P&D P&D/D&E P&D/Marketing

Eletricidade, gás e outras utilidades - - - - P&D Externo P&D/P&D Ext.

Fabricação de produtos do fumo Máq.Equip Máq.Equip Máq.Equip/Marketing Máq.Equip. Máq.Equip. P&D/Máq.Equip.
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Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014

Produção de ferro-gusa e de ferroligas Pesquisa Pesq./C.Cod. Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa

Metalurgia dos metais não-ferrosos Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa/C.Cod. Pesquisa Pesquisa/C.Cod.

Fabricação de tratores e de máquinas e equipto para a agricultura e 

pecuária
- - - - Pesquisa Pesquisa

Fabricação de máquinas e equiptos de uso na extração mineral e na 

construção
- - - - Pesquisa Pesquisa

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos Pesquisa Pesq./C.Cod. Pesquisa Pesquisa/C.Cod. Pesquisa/C.Cod. Pesq./Conh.Tác.

Fabricação de produtos derivados de petróleo Pesquisa Pesq./Conh.Tác./C.Cod. Pesquisa Pesquisa/C.Cod. Variado C.Cod./Pesq.

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesq./Interação

Eletricidade, gás e outras utilidades - - - - Int.Un./Pesq. Pesq./C.Cod./Int.Un.

Fabricação de produtos do fumo Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa

Conh/Aprendiz dominante
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casos em que as atividades de interações com outras empresas e instituições é mais 

frequente. Inclusive, no caso da Eletricidade, gás e outras utilidades, há significativa 

interação com as universidades. 

Figura 37 - Padrão setorial - Categoria intensivos em economia de escala - PINTEC 2000 a 2014 - Foco 
na trajetória tecnológica 

 

É possível verificar uma significativa e crescente preocupação dos diferentes 

setores que compõem essa categoria em inovar com o intuito de atender às demandas 

de clientes e consumidores.  
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Figura 38 - Padrões setoriais - Categoria Intensivos em economia de escala - PINTEC 2000 a 2014 – 
Tipos de resultados inovativos – Processo e produto 

 

 Embora haja maior incidência de inovações em produtos, comparado à 

categoria Setores dominados pelos fornecedores, destacam-se com maior proporção 

que inovação em processo apenas as atividades Fabricação de automóveis, 

camionetas e utilitários e Fabricação de produtos derivados de petróleo. 

Figura 39 - Padrões setoriais - Intensivos em economia de escala - PINTEC 2000 a 2014 – Tipos de 
resultados inovativos – Radical e incremental 

 

 Em relação ao tipo de inovação, verifica-se que, com exceção de Fabricação 

de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção, as 

Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014

Produção de ferro-gusa e de ferroligas Processo Processo  Processo  Processo  Processo  Processo  

Metalurgia dos metais não-ferrosos Processo Processo  Processo  Processo  Processo  Processo  

Fabricação de tratores e de máquinas e equipto para a agricultura e 

pecuária
- - - - Produto Processo  

Fabricação de máquinas e equiptos de uso na extração mineral e na 

construção
- - - - Processo  Processo

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos Processo Processo  Processo  Processo  Processo  Processo  

Fabricação de produtos derivados de petróleo Produto Produto Produto Processo  Processo  Processo  

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários Processo Produto Produto Produto Produto Produto

Eletricidade, gás e outras utilidades - - - - Processo  Processo  

Fabricação de produtos do fumo Ambos Processo  Processo  Processo  Processo  Processo  
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Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014

Produção de ferro-gusa e de ferroligas Incremental Ambas Ambas Ambas Incremental Ambas

Metalurgia dos metais não-ferrosos Incremental Incremental Ambas Incremental Incremental Incremental

Fabricação de tratores e de máquinas e equipto para a agricultura e 

pecuária
- - - - Incremental Incremental

Fabricação de máquinas e equiptos de uso na extração mineral e na 

construção
- - - - Incremental Ambas

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental

Fabricação de produtos derivados de petróleo Incremental Ambas Ambas Incremental Ambas Ambas

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários Ambas Ambas Ambas Ambas Ambas Ambas

Eletricidade, gás e outras utilidades - - - - Ambas Ambas

Fabricação de produtos do fumo Incremental Incremental Ambas Ambas Ambas Ambas
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atividades em amarelo, declaram ter realizado tanto inovação radical quando 

incremental e que a atribuem alta importância às unidades internas de P&D. 

Figura 40 - Padrões setoriais - Intensivos em economia de escala - PINTEC 2000 a 2014 – Estrutura e 
desempenho - Tamanho médio 

 

 Quanto à estrutura das atividades que compõem a categoria Intensivos em 

economia de escala, há maior incidência de grandes empresas que na categoria 

anterior.  

Figura 41 - Padrões setoriais - Categoria Intensivos em economia de escala - PINTEC 2000 a 2014 – Estrutura e 
desempenho - Concentração de mercado 

 

Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014

Produção de ferro-gusa e de ferroligas Média Grande Grande Grande Grande Grande

Metalurgia dos metais não-ferrosos Média Média Média Média Média Média

Fabricação de tratores e de máquinas e equipto para a 

agricultura e pecuária
- - - - Média Média

Fabricação de máquinas e equiptos de uso na extração 

mineral e na construção
- - - - Média Média

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e 

equipamentos
Média Média Média Média Média Média

Fabricação de produtos derivados de petróleo Média Grande Grande Grande Grande Grande

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários Grande Média Grande Grande Grande Grande

Eletricidade, gás e outras utilidades - - - - Grande Grande

Fabricação de produtos do fumo Grande Média Grande Grande Grande Média
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Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014

Produção de ferro-gusa e de ferroligas Pouco Concentrada Pouco Concentrada Pouco Concentrada Desconcentrada Concentrada Concentrada

Metalurgia dos metais não-ferrosos Pouco Concentrada Pouco Concentrada Pouco Concentrada Pouco Concentrada Pouco Concentrada Pouco Concentrada

Fabricação de tratores e de máquinas e equipto para a 

agricultura e pecuária
- - - - Concentrada Concentrada

Fabricação de máquinas e equiptos de uso na extração 

mineral e na construção
- - - - Concentrada Concentrada

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e 

equipamentos
Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada

Fabricação de produtos derivados de petróleo Muito Concentrada Muito Concentrada Muito Concentrada Muito Concentrada Muito Concentrada Muito Concentrada

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários Muito Concentrada Concentrada Desconcentrada Concentrada Concentrada Concentrada

Eletricidade, gás e outras utilidades - - - - Pouco Concentrada Desconcentrada

Fabricação de produtos do fumo Muito Concentrada Muito Concentrada Muito Concentrada Muito Concentrada Muito Concentrada Muito Concentrada
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 Ainda em relação a estrutura, verifica-se que embora não haja a mesma 

classificação para a maioria das atividades econômicas que compõem esta categoria, 

há pouca variação ao longo dos anos para os níveis de concentração de mercado, os 

quais se apresentam bem definidos ao longo do período analisado. 

Figura 42 - Padrões setoriais - Intensivos em economia de escala - PINTEC 2000 a 2014 – Estrutura e 
desempenho - Participação do capital estrangeiro e propensão exportadora 

 

 Ainda enquanto a estrutura dos setores, verifica-se que majoritariamente, tanto 

a participação de capital estrangeiro, quanto a propensão exportadora são baixos para 

essa categoria. Excetua-se a Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários que 

é alta para participação em capital estrangeiro para a maioria das edições da PINTEC, 

assim como para propensão exportadora. Já a Fabricação de produtos de fumo varia 

entre média e baixa participação de capital estrangeiro e de baixa a média em 

propensão exportadora. 

Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014 2000 2003 2005 2008 2011 2014

Produção de ferro-gusa e de ferroligas Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa

Metalurgia dos metais não-ferrosos Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Média Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa

Fabricação de tratores e de máquinas e equipto para a agricultura e 

pecuária
- - - - Baixa Baixa - - - - Baixa Média

Fabricação de máquinas e equiptos de uso na extração mineral e na 

construção
- - - - Baixa Média - - - - Baixa Baixa

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa

Fabricação de produtos derivados de petróleo Média Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Muito Alta Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários Alta Alta Alta Média Alta Alta Muito Alta Alta Alta Alta Média Alta

Eletricidade, gás e outras utilidades - - - - Baixa Baixa - - - - Baixa Baixa

Fabricação de produtos do fumo Alta Baixa Média Média Baixa Média Média Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa

Propensão exportadora
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Figura 43 - Padrões setoriais - Categoria Intensivos em economia de escala - PINTEC 2000 a 2014 – 
Estrutura e desempenho - Produtividade 

 

 Quanto ao desempenho, verifica-se uma produtividade elevada para a maioria 

das atividades econômicas, com destaque para Fabricação de produtos derivados de 

petróleo; Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários; e Eletricidade, gás e 

outras utilidades, que constam na Figura 49 com produtividade muito alta. 

 Resumidamente, a categoria Intensivos em economia de escala, embora tenha 

ocorrência em algumas edições da PINTEC, determinados setores dispenderam mais 

com atividades internas de inovação, para a maioria das atividades, ao longo das 

edições da PINTEC, foi majoritariamente gasto com atividades externas de P&D. No 

entanto, conforme também foi verificado por Campos e Urraca Ruiz (2009), há uma 

ligeira proeminência de D&E, porém com ainda grande incidência de aquisição de 

máquinas e equipamentos. E, com exceção da atividade Automóveis, camionetas e 

utilitários, a intensidade tecnológica da iniciativas para inovação nas empresas é 

majoritariamente baixa e média, com significativa incidência de dispêndios em 

máquinas e equipamentos.  

 Quanto às fontes de conhecimento e aprendizagem dominantes, mantém-se 

para essa categoria a precedência pelas unidades internas de P&D como principal 

fonte, não possibilitando diferenciar do comportamento da categoria Dominados por 

Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014

Produção de ferro-gusa e de ferroligas Média Média Alta Alta Alta Alta

Metalurgia dos metais não-ferrosos Baixa Alta Média Média Média Alta

Fabricação de tratores e de máquinas e equipto para a agricultura e 

pecuária
- - - - Média Alta

Fabricação de máquinas e equiptos de uso na extração mineral e na 

construção
- - - - Alta Alta

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos Baixa Baixa Média Média Baixa Média

Fabricação de produtos derivados de petróleo Muito alta Alta Muito alta Muito alta Muito alta Muito Alta

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários Muito alta Baixa Muito alta Muito alta Muito alta Muito Alta

Eletricidade, gás e outras utilidades - - - - Muito alta Muito Alta

Fabricação de produtos do fumo Baixa Média Média Alta Alta Alta
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fornecedores. Não foi possível identificar a importância atribuída por Campos e Urraca 

Ruiz (2009) aos conhecimentos tácitos e codificados. 

 Em relação à trajetória tecnológica, há forte importância atribuída às inovações 

para especializar as empresas no atendimento a clientes e consumidores ao longo 

das edições da PINTEC. 

 Nos resultados inovativos, a categoria é composta por atividades que 

proporcionalmente inovam mais em processos que produtos. No entanto, há uma 

incidência maior de atividades econômicas altamente inovativas, ou seja, além de 

produzirem tanto inovações radicais como incrementais, atribuem alta importância às 

unidades internas na produção de atividades de inovação. 

 Considerando estrutura e desempenho, a maioria das atividades econômicas 

comportam empresas grandes (com mais de 500 pessoas ocupadas), não é possível 

afirmar quanto ao nível de concentração do mercado, visto que varia muito e há baixa 

participação do capital estrangeiro e de propensão à exportação para a maior parte 

das atividades. Não há um padrão de produtividade estabelecido, porém ao longo dos 

anos a maior parte das atividades econômicas parece estar aumentando esse 

indicador. 

 Comparando esses resultados com a taxonomia estabelecida por Pavitt (1984), 

não se confirma a expectativa em relação ao padrão de resultados (equilíbrio entre 

produtos e processos), não obstante seja superior ao da Categoria Baseados em 

fornecedores; nem à trajetória tecnológica, pois há uma preocupação geral em 

atendimento às demandas dos clientes. A produtividade também não é tão 

significativa, quanto esperado.   

 

5.3. Fornecedores especializados 

Os setores Fornecedores especializados fazem parte também do conjunto de 

empresas intensivas em produção, no entanto com características diferentes. São 
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empresas que fornecem para o setor de consumo final, portanto movem-se nas 

atividades inovativas para atender sensivelmente e rapidamente a clientes e 

consumidores. São de tamanho menor (pequeno e médio porte) e entregam mais 

produtos que processos de complementariedade tecnológica, com esforços internos 

de inovação proporcionalmente superiores às aquisições de tecnologias externas. 

Para tanto, há um aprendizado contínuo e maior importância atribuída ao 

conhecimento tácito (PAVITT, 1984; CAMPOS & URRACA RUIZ, 2009; SILVA & 

SUZIGAN, 2014). 

Nas tabelas abaixo, pode-se verificar como se comporta essa categoria para a 

indústria brasileira, de acordo com as seis edições da PINTEC. 

Figura 44 - Padrões setoriais - Fornecedores especializados - PINTEC 2000 a 2014 – Fontes de 
inovação – internas, externas e intensidade 

 

Verifica-se na Figura 50, que embora haja uma maior quantidade de setores 

com uma proporção de atividades internas de P&D proporcionalmente maior que as 

atividades externas, nas duas últimas edições houve uma redução nessa proporção. 

Já a intensidade com que as atividades foram realizadas em relação à receita líquida 

de vendas, é superior às duas categorias vistas anteriormente. 

Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014 2000 2003 2005 2008 2011 2014

Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins - - - - Externa Externa - - - - Baixa Baixa

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores Externa Interna Externa Externa Externa Externa Alta Alta Baixa Baixa Baixa Baixa

Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de 

transmissão
- - - - Externa Externa - - - - Baixa Média

Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos - - - - Interna Interna - - - - Baixa Baixa

Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral Interna Interna Externa Externa Externa Externa Média Baixa Média Baixa Baixa Média

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos 

automotores
Interna Externa Interna Externa Externa Externa Média Baixa Alta Baixa Baixa Baixa

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos 

automotores
Externa Externa Externa Externa Externa Externa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa

Fabricação de instr.materiais para uso médico e odontológico e de 

artigos ópticos
- - - - Externa Externa - - - - Baixa Baixa

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel Externa Externa Externa Interna Externa Externa Baixa Baixa Média Baixa Baixa Baixa

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos - - - Externa Externa Externa - - - Baixa Baixa Baixa

Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos Externa Interna Interna Externa Externa Externa Média Baixa Média Baixa Média Baixa

Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e 

controle, cronômetros e relógios
Interna Interna Interna Interna Interna Interna Média Baixa Média Baixa Média Baixa

Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e 

equipamentos de irradiação
- - - - Interna Interna - - - - Média Baixa

Serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas - - - - Externa Externa - - - - Média Média

Fabricação de eletrodomésticos - - - - Interna Externa - - - - Média Baixa
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Figura 45 - Padrões setoriais - Categoria Fornecedores especializados - PINTEC 2000 a 2014 – Tipos 
de conhecimento e formas de aprendizagem - Conhecimento e aprendizagem dominantes 

 

 Quanto às atividades de conhecimento e aprendizado, continua nessa 

categoria uma maior importância atribuída às unidades internas de P&D. Mas também 

se destaca o tipo de conhecimento codificado e há poucos casos em que a atribuição 

de relevância à interação com universidades tenha se destacado. 

Figura 46 - Padrões setoriais - Categoria Fornecedores especializados - PINTEC 2000 a 2014 – Fontes 
de inovação - Principal fonte 

 

 Mesmo nessa categoria, as aquisições de máquinas e equipamentos ainda são 

relevantes. Porém, há uma quantidade maior de situações em que atividades interna 

como P&D interno obtiveram mais dispêndios que máquinas e equipamentos. 

Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014

Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins - - - - Pesquisa Pesquisa

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa/C.Cod. Pesquisa Pesquisa

Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de 

transmissão
- - - - Pesquisa Pesquisa/C.Cod.

Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos - - - - Pesquisa Pesquisa

Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos 

automotores
Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa/C.Cod. Pesquisa

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos 

automotores
Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa/C.Cod. Pesquisa Pesquisa

Fabricação de instr.materiais para uso médico e odontológico e de 

artigos ópticos
- - - - Pesquisa/C.Cod. Pesquisa/C.Cod.

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel Pesq./C.Cod. Pesquisa C.Cod./Pesquisa Pesquisa Pesquisa/Int.Univ. Pesquisa/C.Cod.

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos - - - Int.Un./Pesquisa Conh.Codificado Pesquisa

Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa

Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, 

cronômetros e relógios
Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa/C.Cod. Pesquisa

Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e 

equipamentos de irradiação
- - - - Pesquisa Pesquisa

Serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas - - - - Pesquisa/C.Cod. Pesquisa/C.Cod.

Fabricação de eletrodomésticos - - - - Pesquisa Pesquisa

Conh/Aprendiz dominante
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Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014

Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins - - - - Máq.Equip./P&D Máq.Equip./P&D

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores Máq.Equip P&D/Máq.Equip, M&E/Conh.Ext. M&E/Conh.Ext. Máq.Equip. Máq.Equip./P&D

Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de 

transmissão
- - - - Máq.Equip. Máq.Equip./P&D

Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos - - - - P&D/Máq.Equip. P&D/Máq.Equip.

Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral M&E/P&D/D&E Máq.Equip/P&D M&E/P&D/D&E Máq.Equip. Máq.Equip./P&D Máq.Equip./P&D

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos 

automotores
M&E/D&E/P&D M&E/P&D/D&E P&D/Máq.Equip. M&E/Marketing Conh.Ext./M&D Máq.Equip./P&D

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos 

automotores
M&E/Conh.Ext./P&D Máq.Equip Máq.Equip Máq.Equip./D&E Máq.Equip./P&D Máq.Equip.

Fabricação de instr.materiais para uso médico e odontológico e de 

artigos ópticos
- - - - M&E/P&D/Conh.Ext. M&E/P&D/D&E

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel Máq.Equip Máq.Equip Máq.Equip D&E/Máq.Equip. M&E/P&D Ext. Máq.Equip.

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos - - - Máq.Equip./Trein. M&E/Conh.Ext./Trein. Máq.Equip./Trein.

Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos Máq.Equip/P&D Máq.Equip/D&E Máq.Equip./P&D Máq.Equip./P&D M&E/Conh.Ext. Máq.Equip./P&D

Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, 

cronômetros e relógios
P&D/Máq.Equip. Máq.Equip/P&D P&D/Máq.Equip. Máq.Equip./P&D P&D/Máq.Equip. P&D/Máq.Equip.

Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e 

equipamentos de irradiação
- - - - P&D P&D/Máq.Equip.

Serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas - - - - Conh.Ext./P&D Ext. M&E/Conh.Ext.

Fabricação de eletrodomésticos - - - - P&D/Máq.Equip. Máq.Equip./P&D
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Figura 47 - Padrões setoriais - Categoria Fornecedores especializados - PINTEC 2000 a 2014 - Foco 
na trajetória tecnológica 

 

 

 A especialização em clientes e consumidores continua sendo importante nessa 

categoria e a mudança de dimensionamento da produção, aparece em segundo lugar. 

Nota-se também uma incidência maior de novos mercados como foco da trajetória 

tecnológica. Isso pode evidenciar a necessidade de iniciativas mais intensas das 

atividades econômicas desta categoria, para sua manutenção no mercado. Em função 

dos resultados da edição de 2014, verifica-se uma tendência a maior diversificação 

do foco das trajetórias tecnológicas. 

 

Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

Foco na trajetória tecnológica

2000 2003 2005

Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins - - -

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores Flexibilização da produção Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Especialização  Cliente

Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de 

transmissão
- - -

Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos - - -

Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral Especialização Cliente Especialização Cliente Especialização  Cliente

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos 

automotores
Especialização Cliente Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Mud.dim.prod./Esp.Cliente

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos 

automotores
Especialização Cliente Especialização Cliente Mud.dim.prod./Red.Imp.Amb.

Fabricação de instr.materiais para uso médico e odontológico e de 

artigos ópticos
- - -

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel Foco misto Esp.Cliente/Red.Impacto Especialização  Cliente

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos - - -

Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos Especialização Cliente Esp.Cliente/Red.Impacto Especialização  Cliente

Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, 

cronômetros e relógios
Especialização Cliente Especialização Cliente Especialização  Cliente

Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e 

equipamentos de irradiação
- - -

Serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas - - -

Fabricação de eletrodomésticos - - -
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Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2008 2011 2014

Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins - Variado Especialização Cliente

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Flex.Produção/Esp.Cliente Mud.Dim.Prod.

Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de 

transmissão
- Novos Mercados/Esp.Cliente Novos mercados

Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos - Especialização Cliente Especialização Cliente

Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Especialização Cliente Especialização Cliente

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos 

automotores
Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Novos mercados/Enq.Regul. Variado

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos 

automotores
Variado Esp.Clientes/Mud.dim.prod. Especialização Cliente

Fabricação de instr.materiais para uso médico e odontológico e de 

artigos ópticos
- Especialização Cliente Variado

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel Especialização Cliente Mud.dim.prod./Novos mercados Esp.Cliente/Flex.Produção

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Especialização Cliente Esp.Cliente/Mud.Dim.Prod.

Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos Especialização Cliente Especialização Cliente Especialização Cliente

Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, 

cronômetros e relógios
Especialização Cliente Novos mercados/Esp.Cliente Novos mercados/Enquadr.Reg.

Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e 

equipamentos de irradiação
- Variado Esp.Cliente/Enquadr.Reg.

Serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas - Mud.dim.prod. Variado

Fabricação de eletrodomésticos - Mud.dim.prod./Esp.Cliente Especialização Cliente
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Figura 48 - Padrões setoriais - Categoria Fornecedores especializados - PINTEC 2000 a 2014 - 
Resultados inovativos - Processos e produtos 

 

 Verifica-se praticamente um equilíbrio entre as atividades econômicas que 

produzem majoritariamente produtos e processos, impossibilitando-se afirmar qual o 

principal resultado auferido nesta categoria. 

Figura 49 - Padrões setoriais - Categoria Fornecedores especializados - PINTEC 2000 a 2014 - 
Resultados inovativos - Radial e incremental 

 

Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014

Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins - - - - Produto Produto

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores Processo Processo  Processo  Processo  Processo  Processo  

Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de 

transmissão
- - - - Processo  Processo  

Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos - - - - Processo  Processo  

Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral Produto Produto Produto Processo  Processo  Ambos

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos 

automotores
Produto Processo  Processo  Processo  Processo  Processo  

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos 

automotores
Processo Ambos Processo  Processo  Processo  Processo  

Fabricação de instr.materiais para uso médico e odontológico e de 

artigos ópticos
- - - - Processo  Processo  

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel Processo Processo  Processo  Processo  Processo  Processo  

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos - - - Processo  Processo  Processo  

Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos Ambos Ambos Produto Ambos Processo  Processo  

Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, 

cronômetros e relógios
Produto Produto Produto Produto Produto Produto

Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e 

equipamentos de irradiação
- - - - Produto Ambos

Serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas - - - - Processo  Processo  

Fabricação de eletrodomésticos - - - - Produto Processo  
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Resultados inovativos - Processo/Produto

Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014

Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins - - - - Ambas Ambas

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores Ambas Incremental Ambas Ambas Incremental Incremental

Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de 

transmissão
- - - - Incremental Ambas

Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos - - - - Incremental Ambas

Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental Ambas

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos 

automotores
Incremental Incremental Incremental Incremental Ambas Ambas

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos 

automotores
Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental

Fabricação de instr.materiais para uso médico e odontológico e de 

artigos ópticos
- - - - Incremental Incremental

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel Ambas Ambas Ambas Incremental Incremental Incremental

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos - - - Incremental Incremental Incremental

Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos Ambas Incremental Ambas Incremental Incremental Incremental

Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e 

controle, cronômetros e relógios
Ambas Ambas Ambas Incremental Incremental Ambas

Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e 

equipamentos de irradiação
- - - - Incremental Ambas

Serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas - - - - Incremental Incremental

Fabricação de eletrodomésticos - - - - Incremental Ambas
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 A maioria dos setores que compõem a Categoria Fornecedores especializados 

realiza simultaneamente inovações radicais e incrementais, conforme pode ser visto 

na Figura 55, acima. 

Figura 50 - Padrões setoriais - Categoria Fornecedores especializados - PINTEC 2000 a 2014 – 
Estrutura e desempenho - Tamanho médio 

 

 Quanto à estrutura de mercado, a Figura 56 demonstra que essa categoria é 

composta em sua maioria por empresas de tamanho médio e grande. Também 

demonstra uma tendência ao crescimento do tamanho das empresas nessa 

composição, ao longo das edições. 

Figura 51 - Padrões setoriais - Categoria Fornecedores especializados - PINTEC 2000 a 2014 – 
Estrutura e desempenho - Concentração de mercado 

 

Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014

Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins - - - - Média Média

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores Média Grande Grande Média Grande Grande

Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de 

transmissão
- - - - Média Média

Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos - - - - Média Grande

Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral Média Média Média Média Média Média

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos 

automotores
Média Média Média Grande Grande Grande

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos 

automotores
Média Média Média Média Média Média

Fabricação de instr.materiais para uso médico e odontológico e de 

artigos ópticos
- - - - Média Média

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel Média Média Média Média Grande Média

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos - - - Média Média Média

Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos Média Média Média Média Média Grande

Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, 

cronômetros e relógios
Média Média Média Média Média Média

Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e 

equipamentos de irradiação
- - - - Pequena Pequena

Serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas - - - - Média Média

Fabricação de eletrodomésticos - - - - Média Grande
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Tamanho médio

Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014

Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins - - - - Desconcentrada Pouco Concentrada

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Concentrada Pouco Concentrada

Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de 

transmissão
- - - - Desconcentrada Pouco Concentrada

Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos - - - - Pouco Concentrada Pouco Concentrada

Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos 

automotores
Muito Concentrada Concentrada Concentrada Concentrada Desconcentrada Concentrada

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos 

automotores
Concentrada Concentrada Concentrada Pouco Concentrada Concentrada Concentrada

Fabricação de instr.materiais para uso médico e odontológico e de 

artigos ópticos
- - - - Pouco Concentrada Pouco Concentrada

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel Muito Concentrada Muito Concentrada Muito Concentrada Muito Concentrada Muito Concentrada Muito Concentrada

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos - - - Pouco Concentrada Pouco Concentrada Pouco Concentrada

Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos Pouco Concentrada Pouco Concentrada Pouco Concentrada Pouco Concentrada Pouco Concentrada Pouco Concentrada

Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, 

cronômetros e relógios
Pouco Concentrada Pouco Concentrada Pouco Concentrada Pouco Concentrada Desconcentrada Pouco Concentrada

Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e 

equipamentos de irradiação
- - - - Concentrada Concentrada

Serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas - - - - Desconcentrada Desconcentrada

Fabricação de eletrodomésticos - - - - Concentrada Concentrada
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 Quanto à concentração de mercado, embora ainda não exista uma definição 

quanto à composição, a ocorrência de atividades econômicas com mercado muito 

concentrado é menor, restringindo-se praticamente à Fabricação de celulose e outras 

pastas para a fabricação de papel. 

Figura 52 - Categoria Fornecedores especializados - PINTEC 2000 a 2014 – Estrutura e desempenho 
- Participação de capital estrangeiro e propensão exportadora 

 

 A participação de capital estrangeiro é baixo para toda a categoria, excetuando-

se Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores e verifica-se uma 

tendência a aumento dessa proporção, em função dos resultados da PINTEC de 2014. 

E, para a propensão exportadora a incidência é um pouco maior, tendo recebido a 

classificação de média para algumas atividades, esporadicamente, conforme pode ser 

visto na Figura 58, acima, também com uma tendência de alta para a última edição 

da PINTEC. 

Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014 2000 2003 2005 2008 2011 2014

Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins - - - - Baixa Média - - - - Baixa Baixa

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores Média Média Média Baixa Média Média Média Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa

Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de 

transmissão
- - - - Baixa Média - - - - Baixa Média

Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos - - - - Baixa Baixa - - - - Baixa Baixa

Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Média Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos 

automotores
Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Média Média Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos 

automotores
Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Média Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa

Fabricação de instr.materiais para uso médico e odontológico e de 

artigos ópticos
- - - - Baixa Baixa - - - - Baixa Média

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel Baixa Baixa Baixa Baixa Média Baixa Média Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos - - - Baixa Baixa Baixa - - - Baixa Baixa Baixa

Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Média Baixa Baixa Média Baixa Baixa

Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, 

cronômetros e relógios
Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Alta Média Baixa Baixa Baixa Média

Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e 

equipamentos de irradiação
- - - - Baixa Baixa - - Baixa Baixa

Serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas - - - - Baixa Baixa - - Baixa Baixa

Fabricação de eletrodomésticos - - - - Baixa Baixa - - Baixa Baixa

Propensão exportadora
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Figura 53 - Padrões setoriais - Categoria Fornecedores especializados - PINTEC 2000 a 2014 – 
Estrutura e desempenho - Produtividade 

  

 Quanto ao desempenho, verifica-se na Figura 59, acima, que essa categoria 

se caracteriza por uma produtividade maior em relação as categorias Dominados por 

fornecedores e Intensivos em economia de escala, de acordo com o previsto na 

literatura.  

 De forma sucinta, pode-se descrever a categoria Fornecedores especializados 

tendo como origem de inovação tanto atividades internas, quanto externas de P&D, 

com intensidade Média/Baixa. A origem de conhecimento para atividades inovativas 

são as unidades internas de P&D, com prevalência de conhecimento codificado. Os 

dispêndios em P&D são feitos majoritariamente em máquinas e equipamentos. 

Porém, com uma incidência mais significativa de P&D interno e Conhecimento 

Externo. O principal foco da trajetória tecnológica é a especialização em clientes e o 

segundo, mudança do dimensionamento da produção. No trabalho de Campos e 

Urraca Ruiz também foi evidenciado maior incidência de fontes internas de inovação 

para essa categoria além da significativa proporção de aquisição de máquinas e 

equipamentos. 

 

Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014

Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins - - - - Alta Alta

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores Baixa Muito alta Média Média Média Alta

Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de 

transmissão
- - - - Média Alta

Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos - - - - Média Alta

Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral Baixa Baixa Média Média Média Alta

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos 

automotores
Baixa Média Baixa Média Média Alta

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos 

automotores
Baixa Baixa Baixa Média Baixa Média

Fabricação de instr.materiais para uso médico e odontológico e de 

artigos ópticos
- - - - Média Média

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel Média Média Média Média Alta Alta

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos - - - Baixa Baixa Média

Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos Baixa Baixa Média Média Média Média

Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e 

controle, cronômetros e relógios
Média Baixa Média Média Média Média

Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e 

equipamentos de irradiação
- - - - Média Média

Serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas - - - - Média Média

Fabricação de eletrodomésticos - - - - Média Média

Produtividade

S
e
to

re
s

Atividades econômicas

F
o
rn

e
c
e
d
o
re

s
 e

s
p
e
c
ia

liz
a
d
o
s



227 

 

 

 Em relação aos resultados inovativos, ocorre um equilíbrio na proporção de 

inovação em produtos e em processos e uma incidência maior que nas categorias 

anteriores de atividades econômicas altamente inovadoras. 

 A estrutura da categoria Fornecedores especializados é formada por médias e 

grandes empresas e os respectivos tamanhos não apresentam relação direta com a 

concentração do mercado, que é significativamente variada. A participação do capital 

estrangeiro é baixa na categoria, e a propensão a exportar é baixa-média, sendo 

superior às categorias vistas anteriormente. O desempenho dessa categoria também 

é superior, classificado como média/alta em função do indicador de produtividade, que 

demonstra uma tendência à alta na última edição da PINTEC. 

 

5.4. Baseados em ciência 

Os setores baseados em ciência são intensos em P&D, mais sensíveis ao 

progresso do conhecimento científico e maiores detentores de oportunidades 

tecnológicas, com interações intensas com as unidades de P&D internas, 

consideradas as principais fontes de inovação, mas também realizam interações com 

unidades de pesquisa externas às empresas, tais como universidades. Normalmente 

não são empresas grandes, no entanto, costumam apresentar um crescimento rápido, 

e realizam inovações tanto em produtos quanto em processos, os quais são 

frequentemente utilizados em outros setores. (PAVITT, 1984; e CAMPOS & URRACA 

RUIZ, 2014) 
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Figura 54 - Padrões setoriais - Categoria Baseados em ciência - PINTEC 2000 a 2014 – Fontes de 
inovação – Interna, externa e intensidade 

 

 Como pode ser verificado na Figura 60, acima, a categoria Baseados em 

ciência possui uma proporção maior de esforços inovativos internos que externos. E 

a intensidade desses esforços se caracteriza como média para a maioria, seguido de 

baixa intensidade e a ocorrência de alta intensidade em um número maior que as 

demais categorias. 

Figura 55 - Padrões setoriais - Categoria Baseados em ciência - PINTEC 2000 a 2014 – Fontes de 
inovação - Principal fonte 

 

 Comparando-se a Figura 61, com as correspondentes para as demais 

categorias, pode-se observar uma grande participação de outras atividades inovativas 

além do dispêndio em máquinas e equipamentos. De fato, os dispêndios em máquinas 

e equipamentos para essa categoria são secundários. 

Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014 2000 2003 2005 2008 2011 2014

Telecomunicações - - Externa Externa Externa Externa Média Baixa Média Alta Média Baixa

Fabricação de produtos farmoquímicos - - - Interna Interna Externa - - - Média Baixa Média

Fabricação de produtos químicos orgânicos Externa Externa Interna Interna Externa Externa Média Baixa Média Média Baixa Média

Fabricação de resinas e elastômeros - - - - Externa Interna - - - - Baixa Baixa

Fabicação de produtos farmacêuticos Interna Interna Externa Interna Interna Interna Média Média Média Média Média Média

Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades 

relacionadas
- - - Interna Interna Interna - - - Alta Média Média

Fabricação de produtos químicos inorgânicos Externa Externa Interna Interna Externa Interna Média Baixa Média Média Baixa Média

Fabricação de componentes eletrônicos Externa Externa Interna Interna Externa Interna Alta Baixa Média Média Baixa Média

Fabricação de equipamentos de informática e periféricos Interna Interna Interna Interna Interna Interna Média Média Alta Baixa Média Média

Fabricação de equipamentos de comunicação Externa Externa Externa Externa Interna Interna Baixa Baixa Média Baixa Baixa Média

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda - - - - Interna Interna - - - - Média Média

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 

customizáveis
- - - Interna Interna Interna - - - Média Média Média

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-

customizáveis
- - - Interna Interna Interna - - - Média Média Baixa

Consultoria em tecnologia da informação - - Interna Interna Interna Interna - - Alta Média Média Média

Pesquisa e desenvolvimento científico - - Interna Interna Interna Interna - - Alta Média Alta Alta

Fonte: IBGE  - Elaboração da  autora.
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Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014

Telecomunicações - - Máq.Equip./P&D M&E/Conh.Ext. Máq.Equip./P&D M&E/Conh.Ext.

Fabricação de produtos farmoquímicos - - - P&D/Máq.Equip. P&D/Máq.Equip. M&E/Conh.Ext.

Fabricação de produtos químicos orgânicos Máq.Equip M&E/Conh.Ext./D&E P&D/Máq.Equip. P&D/Máq.Equip. Máq.Equip. Conh.Ext./M&E

Fabricação de resinas e elastômeros - - - - M&E/D&E/P&D P&D/Máq.Equip.

Fabicação de produtos farmacêuticos Máq.Equip./P&D D&E/Máq.Equip. M&E/P&D/D&E P&D/Máq.Equip. P&D/Máq.Equip. Trein./D&E

Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades 

relacionadas
- - - Trein./Conh.Ext./P&D D&E/M&E./Conh.Ext. Treinamento

Fabricação de produtos químicos inorgânicos Máq.Equip M&E/Conh.Ext./D&E P&D/Máq.Equip. P&D/Máq.Equip. Máq.Equip./P&D Máq.Equip./P&D

Fabricação de componentes eletrônicos Conh. Ext/M&E/P&D P&D/Máq.Equip, P&D/Máq.Equip. P&D/Máq.Equip. Máq.Equip. P&D/Máq.Equip.

Fabricação de equipamentos de informática e periféricos P&D/Máq.Equip Máq.Equip/P&D P&D/Máq.Equip. D&E/Máq.Equip. P&D/Máq.Equip. P&D/Máq.Equip.

Fabricação de equipamentos de comunicação Máq.Equip./P&D P&D/Máq.Equip, Máq.Equip Máq.Equip/P&D P&D/P&D Ext. P&D/Máq.Equip.

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda - - - - Foco misto P&D/Conh.Ext.

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 

customizáveis
- - - Máq.Equip/D&E D&E/Conh.Ext./P&D P&D/Máq.Equip.

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-

customizáveis
- - - Máq.Equip/D&E P&D P&D/D&E

Consultoria em tecnologia da informação - - P&D/Conh.Ext. P&D/Máq.Equip. P&D/Conh.Ext. P&D/Conh.Ext.

Pesquisa e desenvolvimento científico - - P&D/Máq.Equip. P&D/Treinamento P&D P&D

Fonte: IBGE  - Elaboração da  autora.
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Figura 56 - Padrões setoriais - Categoria Baseados em ciência - PINTEC 2000 a 2014 – Tipos de 
conhecimentos e formas de aprendizagem - Conhecimento e aprendizagem dominantes 

 

 Em relação às fontes de aprendizado e conhecimento dominantes, não há uma 

diferenciação entre as categorias anteriores. No entanto, pode-se afirmar, que de 

acordo com a literatura selecionada, há coerência dos resultados com a priorização 

das unidades internas de pesquisa e desenvolvimento como fonte de informação para 

a implementação de inovações. 

Figura 57 - Padrões setoriais - Categoria Baseados em ciência - PINTEC 2000 a 2014 - Foco na 
trajetória tecnológica 

 

Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014

Telecomunicações - - Pesquisa Pesq./C.Cod./Int. Pesq./C.Cod. Pesquisa

Fabricação de produtos farmoquímicos - - - Pesquisa Pesquisa Pesquisa

Fabricação de produtos químicos orgânicos Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa

Fabricação de resinas e elastômeros - - - - Pesquisa Pesquisa

Fabicação de produtos farmacêuticos Pesquisa Pesq./C.Cod. Pesq./C.Cod. Pesquisa Pesq./C.Cod. Pesquisa

Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades 

relacionadas
- - - Pesquisa C.Cod./Pesq. C.Cod./Pesq.

Fabricação de produtos químicos inorgânicos Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesq./Int.Univ.

Fabricação de componentes eletrônicos Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesq./C.Cod. Pesquisa Pesquisa

Fabricação de equipamentos de informática e periféricos Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa

Fabricação de equipamentos de comunicação Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesq./C.Cod. Pesquisa Pesquisa

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda - - - - Pesquisa Pesquisa

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 

customizáveis
- - - Pesquisa Pesquisa Pesquisa

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-

customizáveis
- - - Pesquisa Pesquisa Pesquisa

Consultoria em tecnologia da informação - - Pesquisa C.Cod./Pesq. Pesquisa Pesq./C.Cod.

Pesquisa e desenvolvimento científico - - Pesquisa Pesquisa Int.Un./Int. Pesquisa

Fonte: IBGE  - Elaboração da  autora.
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Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

Foco na trajetória tecnológica

2000 2003 2005

Telecomunicações - - Mud.dim.prod./Flex.Prod.

Fabricação de produtos farmoquímicos - - -

Fabricação de produtos químicos orgânicos Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Especialização Cliente Especialização  Cliente

Fabricação de resinas e elastômeros - - -

Fabicação de produtos farmacêuticos Mud.dim.prod./Esp.Cliente Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Especialização  Cliente

Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades 

relacionadas
- - Especialização  Cliente

Fabricação de produtos químicos inorgânicos Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Especialização Cliente Especialização  Cliente

Fabricação de componentes eletrônicos Especialização Cliente Especialização Cliente Especialização  Cliente

Fabricação de equipamentos de informática e periféricos Especialização Cliente Flex.prod./N. Mercados Mud.dim.prod.

Fabricação de equipamentos de comunicação Flexibilização da produção Especialização Cliente Especialização  Cliente

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda - - -

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 

customizáveis
- - -

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-

customizáveis
- - -

Consultoria em tecnologia da informação - - Especialização  Cliente

Pesquisa e desenvolvimento científico - - Mud.dim.prod./Esp.Cliente

Fonte: IBGE  - Elaboração da  autora.
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 Da mesma forma, também nessa categoria há uma sobreposição do foco em 

especialização no atendimento a clientes e consumidores, não possibilitando afirmar 

uma diferenciação de estratégia. 

Figura 58 - Padrão setoriais - Categoria Baseados em ciência - PINTEC 2000 a 2014 - Resultados 
inovativos - Processo e produto 

 

 Para a categoria Baseados em ciência verifica-se a maior proporção nos 

resultados de inovação em produtos sobre processos. Cabe notar uma tendência ao 

aumento da participação de resultados em processos nas três últimas edições da 

PINTEC. 

Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2008 2011 2014

Telecomunicações Mud.dim.prod./N.Mercados N.Mercados/Flex.Prod. Melhoria do Produto

Fabricação de produtos farmoquímicos Melhoria do Produto Mud.dim.prod. Melhoria do Produto

Fabricação de produtos químicos orgânicos Especialização Cliente Variado Esp.Cliente/Flex.Produção

Fabricação de resinas e elastômeros - Especialização Cliente N.Mercados/Enquadr.Reg.

Fabicação de produtos farmacêuticos - Mud.dim.prod. Enquadr.Regulação

Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades 

relacionadas
Novos mercados Variado Especialização Cliente

Fabricação de produtos químicos inorgânicos Especialização Cliente Variado Variado

Fabricação de componentes eletrônicos Especialização Cliente Novos mercados Enquadr.Reg./Red.Imp.Amb.

Fabricação de equipamentos de informática e periféricos Esp.Cliente/Melhoria Prod. Variado Novos mercados

Fabricação de equipamentos de comunicação Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Especialização Cliente Variado

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda - Variado Especialização Cliente

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 

customizáveis
Especialização Cliente Mud.dim.prod. Especialização Cliente

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-

customizáveis
Especialização Cliente Especialização Cliente Especialização Cliente

Consultoria em tecnologia da informação Especialização Cliente Especialização Cliente Especialização Cliente

Pesquisa e desenvolvimento científico Especialização Cliente N.Mercados/Esp.Cliente Especialização Cliente

Fonte: IBGE  - Elaboração da  autora.
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Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014

Telecomunicações - - Produto Produto Ambos Processo  

Fabricação de produtos farmoquímicos - - - Produto Processo  Produto

Fabricação de produtos químicos orgânicos Produto Produto Produto Produto Processo  Processo  

Fabricação de resinas e elastômeros - - - - Ambos Produto

Fabicação de produtos farmacêuticos Produto Produto Produto Produto Ambos Ambos

Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades 

relacionadas
- - - - Processo  Ambos

Fabricação de produtos químicos inorgânicos Produto Produto Produto Produto Ambos Processo  

Fabricação de componentes eletrônicos Produto Produto Produto Processo  Processo  Ambos

Fabricação de equipamentos de informática e periféricos Produto Produto Produto Processo  Processo  Processo  

Fabricação de equipamentos de comunicação Produto Produto Produto Produto Produto Ambos

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda - - - - Produto Produto

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 

customizáveis
- - - Produto Produto Produto

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-

customizáveis
- - - - Produto Produto

Consultoria em tecnologia da informação - - Produto Produto Produto Ambos

Pesquisa e desenvolvimento científico - - Produto Ambos Ambos Produto

Fonte: IBGE  - Elaboração da  autora.
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Figura 59 - Padrões setoriais - Categoria Baseados em ciência - PINTEC 2000 a 2014 - Resultados 
inovativos - Radical e incremental 

 

 Em relação ao tipo de inovação, há nessa categoria uma incidência significativa 

de atividades altamente inovadoras, equilibradas com inovações incrementais. Esses 

resultados são superiores àqueles encontrados para as categorias anteriores. 

Figura 60 - Padrões setoriais - Baseados em ciência - PINTEC 2000 a 2014 – Estrutura e desempenho 
- Tamanho médio 

 

 Diferentemente do que foi previsto nas características dessa categoria por 

Pavitt, no Brasil o tamanho médio das empresas que a compõem é majoritariamente 

médio. No geral, ainda maior que a categoria de Fornecedores especializados e 

Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014

Telecomunicações - - Ambas Incremental Ambas Incremental

Fabricação de produtos farmoquímicos - - - Incremental Ambas Ambas

Fabricação de produtos químicos orgânicos Ambas Incremental Ambas Ambas Incremental Ambas

Fabricação de resinas e elastômeros - - - - Ambas Ambas

Fabicação de produtos farmacêuticos Ambas Incremental Incremental Incremental Ambas Incremental

Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades 

relacionadas
- - - Incremental Ambas Incremental

Fabricação de produtos químicos inorgânicos Ambas Incremental Ambas Ambas Ambas Ambas

Fabricação de componentes eletrônicos Ambas Ambas Incremental Incremental Incremental Ambas

Fabricação de equipamentos de informática e periféricos Ambas Ambas Ambas Incremental Incremental Incremental

Fabricação de equipamentos de comunicação Ambas Incremental Ambas Incremental Ambas Ambas

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda - - - - Incremental Incremental

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 

customizáveis
- - - Incremental Ambas Incremental

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-

customizáveis
- - - Incremental Incremental Incremental

Consultoria em tecnologia da informação - - Incremental Incremental Incremental Incremental

Pesquisa e desenvolvimento científico - - Incremental Radical Ambas Ambas

Fonte: IBGE  - Elaboração da  autora.
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Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014

Telecomunicações - - Grande Média Grande Grande

Fabricação de produtos farmoquímicos - - - Média Média Pequena

Fabricação de produtos químicos orgânicos Média Média Média Média Média Média

Fabricação de resinas e elastômeros Média Média

Fabicação de produtos farmacêuticos Média Média Média Média Grande Grande

Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades 

relacionadas
- - - Média Média Média

Fabricação de produtos químicos inorgânicos Média Média Média Média Média Média

Fabricação de componentes eletrônicos Média Média Média Média Média Média

Fabricação de equipamentos de informática e periféricos Média Média Média Média Média Grande

Fabricação de equipamentos de comunicação Média Média Média Média Média Média

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda - - - - Média Média

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 

customizáveis
- - - Média Média Média

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-

customizáveis
- - - Média Média Média

Consultoria em tecnologia da informação - - Média Média Média Média

Pesquisa e desenvolvimento científico - - Grande Grande Grande Grande

Fonte: IBGE  - Elaboração da  autora.
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possivelmente maior que a categoria Dominados por fornecedores. Só apresenta 

tamanhos menores que Intensivos em escala. 

Figura 61 - Padrões setoriais - Categoria Baseados em ciências - PINTEC 2000 a 2014 – Estrutura e 
desempenho - Concentração de mercado 

 

 Na Figura 67 é possível identificar uma concentração maior que nas categorias 

anteriores, mas ainda difuso, sem permitir que o setor recebe uma classificação 

específica em relação à concentração. 

Figura 62 - Padrões setoriais - Categoria Baseados em ciência - PINTEC 2000 a 2014 – Estrutura e 
desempenho - Participação de capital estrangeiro e Propensão exportadora 

 

 Na Figura 68 verifica-se uma participação de capital estrangeira, maior que nas 

demais categorias, porém para a maior parte das atividades ao longo das edições da 

PINTEC ainda há uma baixa participação dessa origem de recursos. Quanto à 

propensão à exportação, a classificação da maioria das atividades econômicas da 

Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014

Telecomunicações - - Concentrada Pouco Concentrada Pouco Concentrada Concentrada

Fabricação de produtos farmoquímicos - - - Desconcentrada Pouco Concentrada Concentrada

Fabricação de produtos químicos orgânicos Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Concentrada Muito Concentrada

Fabricação de resinas e elastômeros - - - - Pouco Concentrada Concentrada

Fabicação de produtos farmacêuticos Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada

Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades 

relacionadas
- - - Pouco Concentrada Concentrada Concentrada

Fabricação de produtos químicos inorgânicos Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Desconcentrada Pouco Concentrada Pouco Concentrada

Fabricação de componentes eletrônicos Concentrada Concentrada Muito Concentrada Pouco Concentrada Pouco Concentrada Concentrada

Fabricação de equipamentos de informática e periféricos Concentrada Pouco Concentrada Concentrada Pouco Concentrada Concentrada Concentrada

Fabricação de equipamentos de comunicação Pouco Concentrada Concentrada Pouco Concentrada Concentrada Pouco Concentrada Concentrada

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda - - - - Pouco Concentrada Pouco Concentrada

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 

customizáveis
- - - Desconcentrada Concentrada Concentrada

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-

customizáveis
- - - Desconcentrada Concentrada Pouco Concentrada

Consultoria em tecnologia da informação - - Pouco Concentrada Pouco Concentrada Pouco Concentrada Pouco Concentrada

Pesquisa e desenvolvimento científico - - Concentrada Muito Concentrada Muito Concentrada Muito Concentrada

Fonte: IBGE  - Elaboração da  autora.
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Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014 2000 2003 2005 2008 2011 2014

Telecomunicações - - Média Média Baixa Baixa - - Média Baixa Baixa Baixa

Fabricação de produtos farmoquímicos - - - Média Baixa Baixa - - - Baixa Baixa Baixa

Fabricação de produtos químicos orgânicos Média Baixa Baixa Baixa Média Média Média Baixa Baixa Baixa Média Média

Fabricação de resinas e elastômeros - - - - Média Média - - - - Baixa Baixa

Fabicação de produtos farmacêuticos Baixa Baixa Baixa Baixa Média Média Média Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa

Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades 

relacionadas
- - - Baixa Baixa Baixa - - - Baixa Baixa Baixa

Fabricação de produtos químicos inorgânicos Média Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Média Baixa Baixa Baixa Baixa Média

Fabricação de componentes eletrônicos Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Alta Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa

Fabricação de equipamentos de informática e periféricos Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Alta Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa

Fabricação de equipamentos de comunicação Média Baixa Baixa Baixa Média Média Alta Baixa Média Média Baixa Baixa

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda - - - - Baixa Baixa - - - - Baixa Baixa

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 

customizáveis
- - - Baixa Baixa Baixa - - - Baixa Baixa Baixa

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-

customizáveis
- - - Baixa Baixa Baixa - - - Baixa Baixa Baixa

Consultoria em tecnologia da informação - - Baixa Baixa Baixa Baixa - - Baixa Baixa Baixa Baixa

Pesquisa e desenvolvimento científico - - Baixa Baixa Baixa Baixa - - Baixa Alta Baixa Baixa

Fonte: IBGE  - Elaboração da  autora.
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categoria é baixa. No entanto, a ocorrência de média e alta propensão à exportação 

é maior que nas demais categorias. 

Figura 63 - Padrões setoriais - Categoria Baseados em ciência - PINTEC 2000 a 2014 – Estrutura e 
desempenho - Produtividade 

 

 O desempenho da categoria se demonstra positivo, classificadas 

majoritariamente como Média-Alta, com tendência ao crescimento nas últimas edições 

da PINTEC.  

 Por fim, resumindo a categoria Baseados em ciência, infere-se as 

características que determinam este padrão na economia brasileira como sendo a 

origem das atividades inovativas são internas às empresas, com intensidade variando 

entre média e alta. A principal fonte de inovação são as próprias unidades de P&D, 

com prevalência do tipo conhecimento codificado. O principal foco da trajetória 

tecnológica é o atendimento às demandas de clientes e consumidores. E os principais 

resultados inovativos alcançados por essa categoria são produtos altamente 

inovadores, na sua maioria. 

 Quanto à estrutura e desempenho dos setores que compõem a categoria 

Baseados em ciência, verifica-se que são formados por empresas médias em sua 

maioria, com ocorrência de empresas grandes em menor número, havendo pouca 

correlação entre os tamanhos e a concentração do mercado, que é diversa, como nas 

Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000 a 2014

2000 2003 2005 2008 2011 2014

Telecomunicações - - Média Média Alta Alta

Fabricação de produtos farmoquímicos - - - Média Alta Média

Fabricação de produtos químicos orgânicos Média Média Alta Média Muito alta Muito Alta

Fabricação de resinas e elastômeros - - - - Alta Muito Alta

Fabicação de produtos farmacêuticos Baixa Baixa Média Média Alta Alta

Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades 

relacionadas
- - - Baixa Média Média

Fabricação de produtos químicos inorgânicos Média Média Alta Média Muito alta Muito Alta

Fabricação de componentes eletrônicos Baixa Baixa Média Média Baixa Média

Fabricação de equipamentos de informática e periféricos Alta Alta Alta Alta Média Alta

Fabricação de equipamentos de comunicação Baixa Média Muito alta Média Média Alta

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda - - - - Média Média

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 

customizáveis
- - - Baixa Média Média

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-

customizáveis
- - - Baixa Média Alta

Consultoria em tecnologia da informação - - Média Média Média Média

Pesquisa e desenvolvimento científico - - Média Média Alta Média

Fonte: IBGE  - Elaboração da  autora.
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demais categorias. A participação de capital estrangeiro é baixa, assim como a 

propensão a exportar.  

 Conforme pode ser deduzido pela descrição acima, as características 

encontradas divergem do padrão estabelecido por Pavitt (1984), nos seguintes 

atributos: tamanho das empresas – para Pavitt essas empresas seriam pequenas ou 

médias; nos resultados inovativos – o autor descreve que haveria um equilíbrio entre 

processos e produtos e no caso brasileiro o resultado em produtos, supera processos; 

e diferente do previsto na taxonomia dele, não ficaram evidentes as interações com 

instituições de pesquisa e universidades. Verifica-se também que em vários pontos 

das análises das diferentes categorias, as conclusões divergem daquelas 

evidenciadas por Campos e Urraca Ruiz (2009), relativas à PINTEC 2000. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Nesse trabalho, a partir de uma contextualização teórica apresentada 

inicialmente, e uma metodologia estatística na qual buscou-se identificar clusters 

gerados com uma classificação pré-existente, utilizando a base de dados estruturados 

produzidos por todas as edições da Pesquisa de Inovação - PINTEC, teve-se como 

objetivo avaliar a possibilidade do estabelecimento de padrões setoriais para a 

economia brasileira, assim como apontar semelhanças e discrepâncias sobre a 

taxonomia inicial, proposta por Pavitt (1984). 

A citada proposta Pavittiana, traz uma taxonomia constituída de três categorias 

de setores econômicas, a saber: Dominados por Fornecedores; Intensivos em 

produção, que se subdivide em Intensivos em economia de escala e Fornecedores 

especializados; e Baseados em ciência. A partir dos dados da PINTEC, conceituada 

pesquisa desenvolvida e implementada pelo IBGE, cuja primeira edição foi em 2000, 

através de uma análise multiviariada, foram estabelecidos clusters e os resultados 

foram adaptados e redistribuídos, considerando a proposta de Pavitt e os trabalhos já 

realizados por outros autores brasileiros, que também utilizaram a PINTEC para 

realizar as análises dos setores econômicos. Com os resultados auferidos, foi possível 

montar uma série histórica para os diferentes agrupamentos de características 

setoriais, de forma a viabilizar a análise de: 

 fontes internas e externas de inovação; 

 tipos de conhecimento e fontes de aprendizagem dominantes; 

 foco da trajetória tecnológica; 

 resultados inovativos; e  

 estrutura e desempenho dos setores.  
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Também foram considerados outros trabalhos existentes que tiveram o mesmo 

intuito, porém, utilizando-se de uma ou duas edições da PINTEC, em suas edições 

mais iniciais. Com a possibilidade de avaliar um período maior que abrange mais de 

dez anos, com praticamente a mesma base de informações, foi possível fazer uma 

análise consistente, avaliando inclusive tendências de comportamento das categorias 

estabelecidas por Pavitt (1984). 

Conclui-se que embora a taxonomia proposta por Pavitt seja possível de ser 

implementada para a economia brasileira, as características dos setores não são 

exatamente os mesmos carecendo de uma adequação, conforme demonstrado no 

Capítulo 5. 

Acredita-se na contribuição que o presente trabalho possa trazer subsidiando 

a identificação de políticas e programas necessários ao avanço e maior ritmo do 

progresso tecnológico neste País. Tendo em vista a sua abrangência, sugere-se que 

sejam analisados em estudos específicos as carências e oportunidades setoriais, 

principalmente relacionados a atividades econômicas com potencial de fornecimento 

de tecnologia para o desenvolvimento de outros setores, como Fabricação de 

produtos químicos, Fabricação de componentes eletrônicos e Desenvolvimentos em 

tecnologia da informação, de uma forma geral. Também é necessário identificar 

políticas verticais de fomento a consolidação de capacidades tecnológicas e à 

interação entre empresas, instituições de pesquisa e universidades, os quais ficaram 

destacas como muito aquém do desejável, sendo de extrema importância para o 

desenvolvimento da economia brasileira como um todo.  

Outra conclusão a que se chega é a situação privilegiada de atividades 

econômicas, que não tem como característica trasbordar tecnologia e estão maduras 

o suficiente para poder deixar de receber recursos públicos, que podem ser melhor 

investidos, em outras áreas, tais como Extração de carvão vegetal; Fabricação de 

bebidas; Fabricação de alimentos; Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários; 

e Fabricação de produtos de fumo. 
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Ainda há outros questionamentos relacionados com a presente pesquisa, que 

se sugere sejam desenvolvidos para contribuir na formulação de políticas públicas 

para o Brasil: quais fatores institucionais públicos poderiam acelerar a convergência 

entre late comers e países industrializados? Quais atividades econômicas ou 

categorias realmente precisam e devem ser fomentadas com recursos públicos? 

Como explorar os agrupamentos aqui investigados de forma a aprofundar estudos em 

relação às características intrasetoriais? Com o que foi visto da composição de cada 

agrupamento, como definir o que é o objeto a ser perseguido nas políticas públicas, 

dada a escassez de recursos?  
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APÊNDICE 1 – Comparativo CNAES abrangidos pela edições da PINTEC de 2000 a 2014 

 

 

Comparativo CNAES abrangidas pelas diferentes PINTEC - 2000, 2003, 2005, 2008, 2011, 2014

Divisões Agregações Divisões Agregações Divisões Agregações

CNAE 1.0

Indústrias extrativas 10, 11, 13, 14 10, 11, 13, 14 10, 11, 13, 14

Indústrias de transformação 15 a 37 15 a 37 15 a 37

   Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 15 15 15

      Fabricação de produtos alimentícios
15 (exclusive 

15.9)

15 (exclusive 

15.9)
15 (exclusive 15.9)

      Fabricação de bebidas 15.9 15.9 15.9

   Fabricação de produtos do fumo 16 16 16

      Fabricação de produtos do fumo 17 17 17

   Confecção de artigos do vestuário e acessórios 18 18 18

   Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro e artigos 

de viagem e calçados
19 19 19

   Fabricação de produtos de madeira 20 20 20

   Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 21 21 21

      Fabricação de celulose e outras pastas 21.1 21.1 21.1 

      Fabricação de papel, embalagens e artefatos de papel
21 (exclusive 

21.1)

21 (exclusive 

21.1)
21 (exclusive 21.1)

   Edição, impressão e reprodução de gravações 22 22 22

   Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de 

combustíveis nucleares e produção de álcool
23 23 23

      Fabricação de coque, álcool e elaboração de combustíveis 

nucleares

23 (exclusive 

23.2)

23 (exclusive 

23.2)
23 (exclusive 23.2)

      Refino de petróleo 23.2 23.2 23.2

   Fabricação de produtos químicos 24 24 24

      Fabricação de produtos químicos
24 (exclusive 

24.5)

24 (exclusive 

24.5)
24 (exclusive 24.5)

      Fabricação de produtos farmacêuticos 24.5 24.5 24.5

   Fabricação de artigos de borracha e plástico 25 25 25

   Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 26 26 26

   Metalurgia básica 27 27 27

      Produtos siderúrgicos 27.1, 27.2, 27.3 27.1, 27.2, 27.3 27.1, 27.2, 27.3

      Metalurgia de metais não-ferrosos e fundição 27.4, 27.5 27.4, 27.5 27.4, 27.5

   Fabricação de produtos de metal 28 28 28

   Fabricação de máquinas e equipamentos 29 29 29

   Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de 

informática
30 30 30

   Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 31 31 31

   Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos 

de comunicações
32 32 32

      Fabricação de material eletrônico básico 32.1 32.1 32.1

      Fabricação de aparelhos e equipamentos de comunicações
32 (exclusive 

32.1)

32 (exclusive 

32.1)
32 (exclusive 32.1)

   Fabricação de equipamentos de instrumentação médico-

hospitalares, instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos 

para automação industrial, cronômetro e relógios

33 33 33

   Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e 

carrocerias 
34 34 34

      Fabricação de peças e acessórios para veículos 34.4 34.4 34.4

   Fabricação de outros equipamentos de transporte 35 35 35

   Fabricação de móveis e indústrias diversas 36 36 36

      Fabricação de artigos do mobiliário 36.1 36.1 36.1

      Fabricação de produtos diversos 36.9 36.9 36.9

   Reciclagem 37 37 37

Serviços 72 e 73 64.2

   Telecomunicações 64.2

   Atividades de informática e serviços relacionados 72

      Consultoria em software 72.2

      Outras atividades de informática e serviços relacionados 72 (exclusive 72.2)

   Pesquisa e Desenvolvimento 73

2000 2003 2005
Atividades selecionadas da indústria e dos serviços
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Elaboração da autora, com base nas informações das publicações das edições da PINTEC. 

 

Comparativo CNAES abrangidas pelas diferentes PINTEC - 2000, 2003, 2005, 2008, 2011, 2014

Divisões Agregações Divisões Agregações Divisões Agregações

CNAE 2.0

Indústrias extrativas 5, 6, 7, 8 e 9 5, 6, 7, 8 e 9 5, 6, 7, 8 e 9

Indústrias de transformação 10 a 23 10 a 33 10 a 33

Fabricação de produtos alimentícios 10 10 10

Fabricação de bebidas 11 11 11

Fabricação de produtos do fumo 12 12 12

Fabricação de produtos têxteis 13 13 13

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 14 14 14

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro e artigos de viagem 

e calçados
15 15 15

Fabricação de produtos da madeira 16 16 16

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 17 17 17

   Fabicação de celulose e outras pastas 17.1 17.1 17.1

   Fabricação de papel, embalagens e artefatos de papel 17 (exclusive 17.1) 17 (exclusive 17.1) 17 (exclusive 17.1)

Impressão e reprodução de gravações 18 18 18

Fabricação de coque, produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis 19 19 19

   Fabricação de coque e biocombustíveis (álcool e outros) 19 (exclusive 19.2) 19 (exclusive 19.2) 19 (exclusive 19.2)

   Refino de petróleo 19.2 19.2 19.2

Fabricação de produtos químicos 20 20 20

   Fabricação de produtos químicos inorgânicos 20.1 20.1

   Fabricação de produtos químicos orgânicos 20.2 20.2

   Fabricação de resinas e elastômeros, fibras artificiais e sintéticas, 

defensivos agrícolas e desinfetantes domissanitários
20.3 + 20.4 + 20.5 20.3 + 20.4 + 20.5

   Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, 

produtos de perfumaria e de higiene pessoal
20.6 20.6

   Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins e de 

produtos diversos
20.7 + 20.9 20.7 + 20.9

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 21 21 21

   Fabricação de produtos farmoquímicos 21.1 21.1

   Fabricação de produtos farmacêuticos 21.2 21.2

Fabricação de artigos de borracha e plástico 22 22 22

Fabricação de produtos de minerais não metálicos 23 23 23

Metalurgia 24 24 24

   Produtos siderúrgicos 24.1 + 24.2 + 24.3 24.1 + 24.2 + 24.3 24.1 + 24.2 + 24.3 

   Metalurgia de metais não ferrosos e fundição 24.4 + 24.5 24.4 + 24.5 24.4 + 24.5

Fabricação de produtos de metal 25 25 25

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos 26 26 26

   Fabricação de componentes eletrônicos 26.1 26.1 26.1

   Fabricação de equipamentosde informática e periféricos 26.2 26.2 26.2

   Fabricação de equipamentos de comunicação 26.3 + 26.4 26.3 + 26.4 26.3 + 26.4

   Fabricação de aparelhos eletrodomésticos e eletroeterapêuticos e 

equipamentos de irradiação
26.6 26.6

   Fabricação de outros produtos eletrônicos e ópticos
26.5  + 26.6 + 26.7 

+ 26.8
26.5  + 26.7 + 26.8 26.5  + 26.7 + 26.8

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 27 27 27

   Fabricação de geradores, transformadores e equipamentos para 

disribuição de energia elétrica
27.1 + 27.3 27.1 + 27.3

   Fabricação de eletrodomésticos 27.5 27.5

   Fabricação de pilhas, lâmpadas e outros aparelhos elétricos 27.2 + 27.4 + 27.9 27.2 + 27.4 + 27.9

Fabricação de máquinas e equipamentos 28 28 28

   Motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão 28.1 28.1

   Máquinas e equipamentos para agropecuária 28.3 28.3

   Máquinas para extração e construção 28.5 28.5

   Outras máquinas e equipamentos 28.2 +28.4 + 28.6 28.2 +28.4 + 28.6

Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias 29 29 29

   Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários, caminhões e ônibus 29.1 + 29.2 29.1 + 29.2 29.1 + 29.2

   Fabricação de cabines, carrocerias, reboques e recondicionamento de 

motores
29.3 + 29.5 29.3 + 29.5 29.3 + 29.5

   Fabricação de peças e acessórios para veículos 29.4 29.4 29.4

Fabricação de outros equipamentos de transporte 30 30 30

Fabricação de móveis 31 31 31

Fabricação de produtos diversos 32 32 32

   Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e 

de artigos ópticos
32.5 32.5

   Outros produtos diversoso
32.1+32.2+32.3+32.

4+32.9

32.1+32.2+32.3+32.

4+32.9

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 33 33 33

Eletricidade e Gás 35 35

Serviços selecionados

Edição e gravação e edição de música 58 59.2 58 59.2 58 59.2

Telecomunicações 61 61 61

Atividades dos serviços de tecnologia da informação 62 62 62

   Desenvolvimento de software sob encomenda 62.01 62.01

   Desenvolvimento de software customizável 62.02 62.02

   Desenvolvimento de software não customizável 62.03 62.03

   Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador
62 (excl 62.04 + 

62.09)

   Outros serviços de tecnologia da informação 62.04+62.09 62.04+62.09 62.04+62.09

Tratamento de dados, hospedagem na Internet e outras atividades 

relacionadas
63.1 63.1 63.1

Serviços de Arquitetura e Engenharia; Testes e Análises Técnicas 71 71

Pesquisa e desenvolvimento 72 72 72

Atividades selecionadas da indústria e dos serviços
2011 20142008
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APÊNDICE 2 – Mudanças realizadas nas variáveis 

 
Mudanças realizadas nas variáveis presentes nas edições de 2003 a 2014 da PINTEC 

Variável Tipo variável Valor Antigo Valor Novo 

V1 Categórico (1-2-3) Não transformada Não transformada 

V10 Categórico (1-2) 2 0 

V11 Categórico (1-2) 2 0 

V16 Categórico (1-2) 2 0 

V17 Categórico (1-2) 2 0 

V31 Valor . 0 

V32 Valor . 0 

V33 Valor . 0 

V34 Valor . 0 

V35 Valor . 0 

V36 Valor . 0 

V37 Valor . 0 

V89 Valor . 0 

V90 Valor . 0 

V91 Valor . 0 

V92 Valor . 0 

V93 Categórico (1-2-3-4) . 4 

V94 Categórico (1-2-3-4) . 4 

V97 Categórico (1-2-3-4) . 4 

V98 Categórico (1-2-3-4) . 4 

V99 Categórico (1-2-3-4) . 4 
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Variável Tipo variável Valor Antigo Valor Novo 

V100 Categórico (1-2-3-4) . 4 

V101 Categórico (1-2-3-4) . 4 

V102 Categórico (1-2-3-4) . 4 

V103 Categórico (1-2-3-4) . 4 

V105 Categórico (1-2-3-4) . 4 

V106 Categórico (1-2-3-4) . 4 

V108 Categórico (1-2-3-4) . 4 

V109 Categórico (1-2-3-4) . 4 

V110 Categórico (1-2-3-4) . 4 

V111 Categórico (1-2-3-4) . 4 

V112 Categórico (1-2-3-4) . 4 

V113 Categórico (1-2-3-4) . 4 

V114 Categórico (1-2-3-4) . 4 

V119 Categórico (1-2-3-4) . 4 

V120 Categórico (1-2-3-4) . 4 

V121 Categórico (1-2-3-4) . 4 

V135 Categórico (1-2-3-4) . 4 

V136 Categórico (1-2-3-4) . 4 

V137 Categórico (1-2-3-4) . 4 

V138 Categórico (1-2-3-4) . 4 

V139 Categórico (1-2-3-4) . 4 

V140 Categórico (1-2-3-4) . 4 
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Variável Tipo variável Valor Antigo Valor Novo 

V141 Categórico (1-2-3-4) . 4 

V105_2 Categórico (1-2-3-4) . 4 

V141_1 Categórico (1-2-3-4) . 4 

V33_1 Valor . 0 

PO Valor . 0 

RECLIQ Valor . 0 

Elaboração da autora 

 

Mudanças realizadas nas variáveis utilizadas da PINTEC 2000 

Variável Tipo variável Valor Antigo Valor Novo 

PO Valor . 0 

RECLIQ Valor . 0 

V0 Categórico (1-2-3) Não transformada Não transformada 

VA7 Categórico (1-2) 2 0 

VA8 Categórico (1-2) 2 0 

VA10 Categórico (1-2) 2 0 

VA11 Categórico (1-2) 2 0 

VA22 Valor . 0 

VA23 Valor . 0 

VA24 Valor . 0 

VA25 Valor . 0 

VA26 Valor . 0 

VA27 Valor . 0 
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Variável Tipo variável Valor Antigo Valor Novo 

VA28 Valor . 0 

VA74 Valor . 0 

VA75 Valor . 0 

VA76 Valor . 0 

VA77 Categórico (1-2-3-4) . 4 

VA78 Categórico (1-2-3-4) . 4 

VA81 Categórico (1-2-3-4) . 4 

VA82 Categórico (1-2-3-4) . 4 

VA83 Categórico (1-2-3-4) . 4 

VA84 Categórico (1-2-3-4) . 4 

VA85 Categórico (1-2-3-4) . 4 

VA86 Categórico (1-2-3-4) . 4 

VA87 Categórico (1-2-3-4) . 4 

VA88 Categórico (1-2-3-4) . 4 

VA89 Categórico (1-2-3-4) . 4 

VA90 Categórico (1-2-3-4) . 4 

VA91 Categórico (1-2-3-4) . 4 

VA92 Categórico (1-2-3-4) . 4 

VA93 Categórico (1-2-3-4) . 4 

VA94 Categórico (1-2-3-4) . 4 

VA95 Categórico (1-2-3-4) . 4 

VA96 Categórico (1-2-3-4) . 4 
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Variável Tipo variável Valor Antigo Valor Novo 

VA101 Categórico (1-2-3-4) . 4 

VA102 Categórico (1-2-3-4) . 4 

VA103 Categórico (1-2-3-4) . 4 

VA117 Categórico (1-2-3-4) . 4 

VA118 Categórico (1-2-3-4) . 4 

VA119 Categórico (1-2-3-4) . 4 

VA120 Categórico (1-2-3-4) . 4 

VA121 Categórico (1-2-3-4) . 4 

VA122 Categórico (1-2-3-4) . 4 

VA123 Categórico (1-2-3-4) . 4 

Elaboração da autora. 
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APENDICE 3 – Resultados da extração de clusters do SAS 

 

Apendice 3.1 - Saídas do SAS – Agrupamento 1 – Fontes de inovação 

Esse agrupamento é formado de dois conjuntos de variáveis, os quais, no 

presente trabalho, visam medir o esforço da empresa em realizar inovações. O 

primeiro representa as variáveis internas à empresa, quais sejam P&D, D&E, 

Treinamento, Marketing; e o segundo, as variáveis externas, que são P&D Externo, 

Conhecimento externo, Máquinas e equipamentos.  

Imagem 1 -  Critério para o número de clusters - PINTEC 2000 - Agrupamento 1 - Fontes de inovação 
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Imagem 2 - Dendograma SAS - Agrupamento 1 - Fontes de inovação - PINTEC 2000 

 

 

Imagem 3 - Plotagem dos clusters - Agrupamento 1 Fontes de inovação - PINTEC 2000 
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Imagem 4 - Critério para o número de clusters - Agrupamento 1 - Fontes de inovação - PINTEC 2000 

 

 

Imagem 5 - Dendograma SAS - Agrupamento 1 - Fontes de inovação - PINTEC 2003 
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Imagem 6 - Plotagem dos clusters - Agrupamento 1 Fontes de inovação - PINTEC 2003 

 

 

Imagem 7 - Critério para o número de clusters - Agrupamento 1 - Fontes de inovação - PINTEC 2005 
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Imagem 8 - Dendograma SAS - Agrupamento 1 - Fontes de inovação - PINTEC 2005 

 

 

Imagem 9 - Plotagem dos clusters - Agrupamento 1 Fontes de inovação - PINTEC 2005 
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Imagem 10 - Critério para o número de clusters - Agrupamento 1 Fontes de inovação - PINTEC 2008 
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Imagem 11 - Dendograma do SAS - Agrupamento 1 - Fontes de Inovação - PINTEC 2008 
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Imagem 12 - Plotagem dos clusters - Agrupamento 1 Fontes de inovação - PINTEC 2008 

 

 

Imagem 13 - Critério para o número de clusters - Agrupamento 1 Fontes de inovação - PINTEC 2011 
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Imagem 14 - Dendograma do SAS - Agrupamento 1 Fontes de inovação - PINTEC 2011 
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Imagem 15 - Plotagem dos clusters - Agrupamento 1 Fontes de inovação - PINTEC 2011 

 

 

Imagem 16 - Critério para o número de clusters - Agrupamento 1 Fontes de inovação  - PINTEC 2014 
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Imagem 17 - Dendograma do SAS - Agrupamento Fontes de inovação - PINTEC 2014 
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Imagem 18 - Plotagem dos clusters - Agrupamento 1 Fontes de inovação - PINTEC 2014 

 

 

Apêndice 3.2 - Saídas do SAS – Agrupamento 2 Tipos de conhecimento e fontes de 

aprendizado 

Esse agrupamento associa variáveis que tratam da importância indicada pelas 

empresas em relação à absorção do conhecimento. O agrupamento é composto das 

seguintes variáveis: conhecimento tácito, conhecimento codificado, pesquisa, 

interação, subcontratação, interação/universidade. 
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Imagem 19 - Critério para o número de clusters - Agrupamento 2 Tipos de conhecimento e fontes de 
aprendizado - PINTEC 2000 
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Imagem 20 - Dendograma do SAS - Agrupamento 2 Tipos de conhecimento e fontes de aprendizado - 
PINTEC 2000 
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Imagem 21 - Plotagem dos clusters - Agrupamento 2 - Tipos de conhecimento e fontes de 
aprendizado - PINTEC 2000 

 

 

Imagem 22 - Critério para o número de clusters - Agrupamento 2 Tipos de conhecimento e fontes de 
aprendizado - PINTEC 2003 
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Imagem 23 - Dendograma do SAS - Agrupamento 2 Tipos de conhecimento e fontes de aprendizado - 
PINTEC 2003 
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Imagem 24 - Plotagem dos clusters - Agrupamento 2 Tipos de conhecimento e fontes de 
aprendizagem - PINTEC 2003 

 

 

Imagem 25 - Critério para o número de clusters - Agrupamento 2 Tipos de conhecimento e fontes de 
aprendizado - PINTEC 2005 
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Imagem 26 - Dendograma do SAS - Agrupamento 2 Tipos de conhecimento e fontes de aprendizado - 
PINTEC 2005 
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Imagem 27 - Plotagem dos clusters - Agrupamento 2 Tipos de conhecimento e fontes de aprendizado 
- PINTEC 2005 

 

 

Imagem 28 - Critério para o número de clusters - Agrupamento 2 Tipos de conhecimento e fontes de 
aprendizado - PINTEC 2008 
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Imagem 29 - Dendograma do SAS - Agrupamento 2 Tipos de conhecimento e fontes de 
aprendizagem - PINTEC 2008 
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Imagem 30 - Plotagem dos clusters - Agrupamento 2 Tipos de conhecimento e fontes de aprendizado 
- PINTEC 2008 

 

 

Imagem 31 - Critério para o número de clusters - Agrupamento 2 Tipos de conhecimento e fontes de 
aprendizado - PINTEC 2011 
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Imagem 32 - Dendograma do SAS - Agrupamento 2 Tipos de conhecimento e fontes de aprendizado - 
PINTEC 2011 
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Imagem 33 - Plotagem dos clusters - Agrupamento 2 Tipos de conhecimento e fontes de aprendizado 
- PINTEC 2011 

 

Imagem 34 - Critério para o número de clusters - Agrupamento 2 Tipos de conhecimento e fontes de 
aprendizado - PINTEC 2014 
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Imagem 35 - Dendograma do SAS - Agrupamento 2 Tipos de conhecimento e fontes de aprendizado - 
PINTEC 2014 
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Imagem 36 - Plotagem dos clusters - Agrupamento 2 Tipos de conhecimento e fontes de aprendizado 
- PINTEC 2014 

 

 

Apêndice 3.3 - Saídas do SAS – Agrupamento 3 – Foco da trajetória tecnológica 

O Agrupamento 3 reúne variáveis que apontam a trajetória tecnológica 

priorizada pelas empresas. É composto pelas seguintes variáveis: redução de custos, 

melhoria de produtos, foco misto mudança na dimensão dos produtos, flexibilização 

da produção, novos mercados, especialização e cliente, redução do impacto 

ambiental e enquadramento na regulação nacional e internacional. 
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Imagem 37 - Critério para número de clusters - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - 
PINTEC 2000 

 

 

Imagem 38 - Dendograma do SAS - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - PINTEC 2000 
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Imagem 39 - Plotagem dos clusters - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - PINTEC 2000 

 

 

Imagem 40 - Critério para o número de clusters - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - 
PINTEC 2003 
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Imagem 41 - Dendograma do SAS - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - PINTEC 2003 

 

 

Imagem 42 - Plotagem dos clusters - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - PINTEC 2003 
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Imagem 43 - Critério para o número de clusters - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - 
PINTEC 2005 

 

 

Imagem 44 - Dendograma do SAS - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - PINTEC 2005 
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Imagem 45 - Plotagem dos clusters - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - PINTEC 2005 

 

Imagem 46 - Critério para o número de clusters - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - 
PINTEC 2008 
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Imagem 47 - Dendograma do SAS - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - PINTEC 2008 

 

Imagem 48 - Plotagem dos clusters - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - PINTEC 2008 
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Imagem 49 - Critério para o número de clusters - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - 
PINTEC 2011 
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Imagem 50 - Dendograma do SAS - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - PINTEC 2011 
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Imagem 51 - Plotagem dos clusters - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - 
PINTEC 2011 

 

 

Imagem 52 - Critério para o número de clusters - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - 
PINTEC 2014 
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Imagem 53 - Dendograma do SAS - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - PINTEC 2014 
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Imagem 54 - Plotagem dos clusters - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - PINTEC 2014 

 

 

Apêndice 3.4 - Saídas do SAS – Agrupamento 4 – Tipos de resultado inovativo 

Esse agrupamento visa identificar os resultados inovativos alcançados pelas 

empresas. É composto das seguintes variáveis: inovação em produto, inovação em 

processo, inovação radical, inovação incremental, alta performance inovativa. 
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Imagem 55 - Critérios para o número de clusters - Agrupamento 4 Tipos de resultados inovativos - 
PINTEC 2000 

 

 

Imagem 56 - Dendograma do SAS - Agrupamento 4 - Tipos de resultados inovativos - PINTEC 2000 
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Imagem 57 - Plotagem dos clusters - Agrupamento 4 - Tipos de resultados inovativos - PINTEC 2000 

 

 

Imagem 58 - Critério para o número de clusters - Agrupamento 4 Tipos de resultados inovativos - 
PINTEC 2003 
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Imagem 59 - Dendograma do SAS - Agrupamento 4 Tipos de resultados inovativos - PINTEC 2003 

 

 

Imagem 60 - Plotagem dos clusters - Agrupamento 4 Tipos de resultados inovativos - PINTEC 2003 
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Imagem 61 - Critério para o número de clusters - Agrupamento 4 Tipos de resultados inovativos - 
PINTEC 2005 

 

Imagem 62 - Dendograma do SAS - Agrupamento 4 Tipos de resultados inovativos - PINTEC 2005 
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Imagem 63 - Plotagem dos clusters - Agrupamento 4 Tipos de resultados inovativos - PINTEC 2005 

 

Imagem 64 - Critérios para o número de clusters - Agrupamento 4 Tipos de resultados inovativos - 
PINTEC 2008 
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Imagem 65 - Dendograma do SAS - Agrupamento 4 Tipos de resultados inovativos - PINTEC 2008 

 

Imagem 66 - Plotagem dos clusters - Agrupamento 4 Tipos de resultados inovativos - PINTEC 2008 
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Imagem 67 - Critérios para o número de clusters - Agrupamento 4 Tipos de resultados inovativos - 
PINTEC 2011 
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Imagem 68 - Dendograma do SAS - Agrupamento 4 Tipos de resultados inovativos - PINTEC 2011 
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Imagem 69 - Plotagem dos clusters - Agrupamento 4 Tipos de resultados inovativos - PINTEC 2011 

 

 

Imagem 70 - Critérios para o número de clusters - Agrupamento 4 Tipos de resultados inovativos - 
PINTEC 2014 
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Imagem 71 - Dendogramas do SAS - Agrupamento 4 Tipos de resultados inovativos - PINTEC 2014 
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Imagem 72 - Plotagem dos clusters - Agrupamento 4 Tipos de resultados inovativos - PINTEC 2014 

 

 

Apêndice 3.5 - Saídas do SAS – Agrupamento 5 – Estrutura e desempenho 

Nesse agrupamento são encontradas variáveis que demonstram o perfil 

estrutural e de mercado das empresas. É constituído das seguintes variáveis: 

tamanho médio, tamanho mínimo eficiente, CR4, capital estrangeiro, proporção de 

exportação, produtividade. 
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Imagem 73 - Critério para o número de clusters - Agrupamento 5 - Estrutura e Desempenho - PINTEC 
2000 

 

 

Imagem 74 - Dendograma do SAS - Agrupamento 5 - PINTEC 2000 
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Imagem 75 - Plotagem dos clusters - Agrupamento 5 Estrutura e desempenho - PINTEC 2000 

 

 

Imagem 76 - Critério para o número de clusters - Agrupamento 5 - Estrutura e desempenho - PINTEC 
2003 
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Imagem 77 - Dendograma do SAS - Estrutura e desempenho - PINTEC 2003 
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Imagem 78 - Plotagem dos clusters - Agrupamento 5 - Estrutura e Desempenho 

 

 

Imagem 79 - Critério para o numero de clusters - Agrupamento 5 - Estrutura e desempenho - PINTEC 
2005 
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Imagem 80 - Dendograma do SAS - Agrupamento 5 - Estrutura e desempenho - PINTEC 2005 

 

Imagem 81 - Plotagem dos clusters - Agrupamento 5 Estrutura e desempenho - PINTEC 2005 
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Imagem 82 - Critério para o número de clusters - Agrupamento 5 Estrutura e desempenho - PINTEC 
2008 
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Imagem 83 - Dendograma - Agrupamento 5 Estrutura e desempenho - PINTEC 2008 
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Imagem 84 - Plotagem dos clusters - Agrupamento 5 Estrutura e desempenho - PINTEC 2008 

 

 

Imagem 85 - Critério para o número de clusters - Agrupamento 5 Estrutura e desempenho - PINTEC 
2011 
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Imagem 86 - Dendograma - Agrupamento 5 Estrutura e desempenho - PINTEC 2011 
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Imagem 87 - Plotagem dos clusters - Agrupamento 5 Estrutura e desempenho - PINTEC 2011 

 

 

Imagem 88 - Critério para o número de clusters - Agrupamento 5 Estrutura e desempenho - PINTEC 
2014 
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Imagem 89 - Dendograma do SAS - Agrupamento 5 Estrutura e desempenho - PINTEC 2014 
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Imagem 90 - Plotagem dos clusters - Agrupamento 5 Estrutura e desempenho - PINTEC 2014 
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APENDICE 4 – Resultados da extração de clusters do SPSS 

Apêndice 4.1 - Saídas do SPSS – Agrupamento 1 – Fontes de inovação 

Tratam-se das mesmas informações tratadas no Apêndice 3.1. Porém, 

utilizando a técnica de clusters em duas etapas no SPSS. O Agrupamento 1 – Fontes 

de inovação é formado de dois conjuntos de variáveis, os quais, no presente trabalho, 

visam medir o esforço da empresa em realizar inovações. O primeiro representa as 

variáveis internas à empresa, quais sejam P&D, D&E, Treinamento, Marketing; e o 

segundo, as variáveis externas, que são P&D Externo, Conhecimento externo, 

Máquinas e equipamentos. 

Imagem 91 - Indicação de número de clusters - Agrupamento 1 - Fontes de inovação - PINTEC 2000 
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Imagem 92 - Número de clusters - Agrupamento 1 - Fontes de inovação - PINTEC 2000 
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Imagem 93 - Dendograma do SPSS - Agrupamento 1 - Fontes de inovação - PINTEC 2000 
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Imagem 94 - Indicação do número de clusters - Agrupamento 1 - Fontes de inovação - PINTEC 2003 

 

Imagem 95 - Número de clusters - Agrupamento 1 - Fontes de inovação - PINTEC 2003 
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Imagem 96 - Dendograma do SPSS - Agrupamento 1 - Fontes de inovação - PINTEC 2003 
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Imagem 97 - Indicação do número de clusters - Agrupamento 1 - Fontes de inovação - PINTEC 2005 

 

Imagem 98 - Número de clusters - Agrupamento 1 - Fontes de inovação - PINTEC 2005 
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Imagem 99 - Dendograma do SPSS - - Agrupamento 1 - Fontes de inovação - PINTEC 2005 
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Imagem 100 - Indicação do número de clusters - Agrupamento 1 - Fontes de inovação - PINTEC 2008 

 

Imagem 101 - Número de clusters - Agrupamento 1 - Fontes de inovação - PINTEC 2008 
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Imagem 102 - Dendograma do SPSS - Agrupamento 1 - Fontes de inovação - PINTEC 2008 
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Imagem 103 - Indicação  do número de clusters - Agrupamento 1 - Fontes de inovação - PINTEC 
2011 

 

Imagem 104 - Número de clusters - Agrupamento 1 - Fontes de inovação - PINTEC 2011 
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Imagem 105 - Dendograma do SPSS - Agrupamento 1 - Fontes de inovação - PINTEC 2011 

 



338 

 

 

Imagem 106 - Indicação do número de clusters- Agrupamento 1 - Fontes de inovação - PINTEC 2014 

 

Imagem 107 - Número de clusters - Agrupamento 1 - Fontes de inovação - PINTEC 2014 
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Imagem 108 - Dendograma do SPSS - Agrupamento 1 - Fontes de inovação - PINTEC 2014 
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Apêndice 4.2 - Saídas do SPSS – Agrupamento 2 Tipos de conhecimento e formas 

de aprendizado 

Tratam-se das mesmas informações utilizadas no Apêndice 3.2, porém com as 

imagens extraídas do SPSS. O agrupamento associa variáveis que tratam da 

importância indicada pelas empresas em relação à absorção do conhecimento. O 

agrupamento é composto das seguintes variáveis: conhecimento tácito, conhecimento 

codificado, pesquisa, interação e interação com universidades. 

Imagem 109 - Indicação do número de clusters - Agrupamento 2 Tipos de conhecimentos e formas de 
aprendizado - PINTEC 2000 
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Imagem 110 - Número de clusters - Agrupamento 2 Tipos de conhecimentos e formas de aprendizado 
- PINTEC 2000 
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Imagem 111 - Dendograma do SPSS - Agrupamento 2 Tipos de conhecimentos e formas de 
aprendizado - PINTEC 2000 
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Imagem 112 - Indicação de número de clusters - Agrupamento 2 Tipos de conhecimentos e formas de 
aprendizado - PINTEC 2003 

 

Imagem 113 - Número de clusters - Agrupamento 2 Tipos de conhecimentos e formas de aprendizado 
- PINTEC 2003 
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Imagem 114 - Dendograma do SPSS - Agrupamento 2 Tipos de conhecimentos e formas de 
aprendizado - PINTEC 2003 
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Imagem 115 - Indicação do número de clusters - Agrupamento 2 Tipos de conhecimentos e formas de 
aprendizado - PINTEC 2005 

 

Imagem 116 - Número de clusters - Agrupamento 2 Tipos de conhecimentos e formas de aprendizado 
- PINTEC 2005 
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Imagem 117 - Dendograma do SPSS - Agrupamento 2 Tipos de conhecimentos e formas de 
aprendizado - PINTEC 2005 
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Imagem 118 - Indicação do número de clusters - Agrupamento 2 Tipos de conhecimentos e formas de 
aprendizado - PINTEC 2008 

 

Imagem 119 - Número de clusters - Agrupamento 2 Tipos de conhecimentos e formas de aprendizado 
- PINTEC 2008 
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Imagem 120 - Dendograma do SPSS - Agrupamento 2 Tipos de conhecimentos e formas de 
aprendizado - PINTEC 2008 
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Imagem 121 - Indicação do número de clusters - Agrupamento 2 Tipos de conhecimentos e formas de 
aprendizado - PINTEC 2011 

 

Imagem 122 - Número de clusters - Agrupamento 2 Tipos de conhecimentos e formas de aprendizado 
- PINTEC 2011 
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Imagem 123 - Dendograma do SPSS - Agrupamento 2 Tipos de conhecimentos e formas de 
aprendizado - PINTEC 2011 
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Imagem 124 - Indicação do número de clusters - Agrupamento 2 Tipos de conhecimentos e formas de 
aprendizado - PINTEC 2014 

 

Imagem 125 - Número de clusters - Agrupamento 2 Tipos de conhecimentos e formas de aprendizado 
- PINTEC 2014 
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Imagem 126 - Dendograma do SPSS - Agrupamento 2 Tipos de conhecimentos e formas de 
aprendizado - PINTEC 2014 

 



353 

 

 

Apêndice 4.3 - Saídas do SPSS – Agrupamento 3 Foco na trajetória 

tecnológica 

O base de dados desse conjunto de imagens é a mesma do Apêndice 3.3, 

porém extraídas a partir do SPSS. O Agrupamento 3 reúne variáveis que apontam a 

trajetória tecnológica priorizada pelas empresas. É composto pelas seguintes 

variáveis: redução de custos, melhoria de produtos, foco misto mudança na dimensão 

dos produtos, flexibilização da produção, novos mercados, especialização e cliente, 

redução do impacto ambiental e enquadramento na regulação nacional e 

internacional. 

Imagem 127 - Indicação do número de clusters - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - 
PINTEC 2000 
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Imagem 128 - Número de clusters - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - PINTEC 2000 
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Imagem 129 - Dendograma do SPSS - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - PINTEC 2000 

 

 



356 

 

 

Imagem 130 - Indicação do número de clusters - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - 
PINTEC 2003 

 

Imagem 131 - Número de clusters - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - PINTEC 2003 

 



357 

 

 

Imagem 132 - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - PINTEC 2003 
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Imagem 133 - Indicador de número de clusters -Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - 
PINTEC 2005 

 

Imagem 134 - Número de clusters - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - PINTEC 2005 
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Imagem 135 - Dendograma do SPSS - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - PINTEC 2005 
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Imagem 136 - Indicador de número de clusters - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - 
PINTEC 2008 

 

Imagem 137 - Número de clusters - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - PINTEC 2008 
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Imagem 138 - Dedongrama do SPSS - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - PINTEC 2008 
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Imagem 139 - Indicação de número de clusters - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - 
PINTEC 2011 

 

Imagem 140 - Número de clusters - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - PINTEC 2011 
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Imagem 141 - Dedongrama do SPSS - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - PINTEC 2011 
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Imagem 142 - Indicação do número de clusters - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - 
PINTEC 2014 

 

Imagem 143 - Número de clusters - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - PINTEC 2014 
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Imagem 144 - Dendograma do SPSS - Agrupamento 3 Foco na trajetória tecnológica - PINTEC 2014 
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Apêndice 4.4 - Saídas do SPSS – Agrupamento 4 – Tipo de resultado 

inovativo 

 O conjunto de imagens a baixo refere-se às saídas do SPSS para o 

Agrupamento 4. Esse agrupamento visa identificar os resultados inovativos 

alcançados pelas empresas. É composto das seguintes variáveis: inovação em 

produto, inovação em processo, inovação radical, inovação incremental, alta 

performance inovativa. 

Imagem 145 - Indicação do número de clusters - Agrupamento 4 - Tipo de resultado inovativo - PINTEC 
2000 
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Imagem 146 - Númeo de clusters - Agrupamento 4 - Tipo de resultado inovativo - PINTEC 2000 
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Imagem 147 - Dendograma do SPSS - Agrupamento 4 - Tipo de resultado inovativo - PINTEC 2000 
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Imagem 148 - Indicação do número de clusters - Agrupamento 4 - Tipo de resultado inovativo - PINTEC 
2003 

 

Imagem 149 - Número de clusters - Agrupamento 4 - Tipo de resultado inovativo - PINTEC 2003 
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Imagem 150 - Dendograma do SPSS - Agrupamento 4 - Tipo de resultado inovativo - PINTEC 2003 
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Imagem 151 - Indicação do número de clusters - Agrupamento 4 - Tipo de resultado inovativo - PINTEC 
2005 

 

Imagem 152 - Número de clusters - Agrupamento 4 - Tipo de resultado inovativo - PINTEC 2005 

 



372 

 

 

Imagem 153 - Dendograma do SPSS - Agrupamento 4 - Tipo de resultado inovativo - PINTEC 2005 
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Imagem 154 - Indicação do número de clusters - Agrupamento 4 - Tipo de resultado inovativo - PINTEC 
2008 

 

Imagem 155 - Número de clusters - Agrupamento 4 - Tipo de resultado inovativo - PINTEC 2008 
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Imagem 156 - Dendograma do SPSS - Agrupamento 4 - Tipo de resultado inovativo - PINTEC 2008 
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Imagem 157 - Indicação do número de clusters - Agrupamento 4 - Tipo de resultado inovativo - PINTEC 
2011 

 

Imagem 158 - Número de clusters - Agrupamento 4 - Tipo de resultado inovativo - PINTEC 2011 
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Imagem 159 - Dendograma do SPSS - Agrupamento 4 - Tipo de resultado inovativo - PINTEC 2011 
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Imagem 160 - Indicação do número de clusters - Agrupamento 4 - Tipo de resultado inovativo - PINTEC 
2014 

 

Imagem 161 - Número de clusters - Agrupamento 4 - Tipo de resultado inovativo - PINTEC 2014 
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Imagem 162 - Dendograma do SPSS - Agrupamento 4 - Tipo de resultado inovativo - PINTEC 2014 
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Apêndice 4.5 - Saídas do SPSS – Agrupamento 5 – Estrutura e 

desempenho 

Abaixo seguem as imagens do SPSS sobre a constituição dos clusters relativos 

ao Agrupamento 4 Estrutura e desemepnho. Nesse agrupamento são encontradas 

variáveis que demonstram o perfil estrutural e de mercado das empresas. É 

constituído das seguintes variáveis: tamanho médio, tamanho mínimo eficiente, CR4, 

capital estrangeiro, proporção de exportação, produtividade. 

Imagem 163 - Indicação do número de clusters - Agrupamento 5 Estrutura e desempenho - PINTEC 2000 

 



380 

 

 

Imagem 164 - Número de clusters - Agrupamento 5 Estrutura e desempenho - PINTEC 2000 
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Imagem 165 - Dendograma do SPSS - Agrupamento 5 Estrutura e desempenho - PINTEC 2000 
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Imagem 166 - Indicação do número de clusters - Agrupamento 5 Estrutura e desempenho - PINTEC 2003 

 

Imagem 167 - Número de clusters - Agrupamento 5 Estrutura e desempenho - PINTEC 2003 
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Imagem 168 - Dendograma do SPSS - Agrupamento 5 Estrutura e desempenho - PINTEC 2003 
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Imagem 169 - Indicação do número de clusters - Agrupamento 5 Estrutura e desempenho - PINTEC 2005 

 

Imagem 170 - Número de clusters - Agrupamento 5 Estrutura e desempenho - PINTEC 2005 
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Imagem 171 - Dendograma do SPSS - Agrupamento 5 Estrutura e desempenho - PINTEC 2005 
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Imagem 172 - Indicação do número de clusters - Agrupamento 5 Estrutura e desempenho - PINTEC 2008 

 

Imagem 173 - Número de clusters - Agrupamento 5 Estrutura e desempenho - PINTEC 2008 
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Imagem 174 - Dendograma do SPSS - Agrupamento 5 Estrutura e desempenho - PINTEC 2008 
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Imagem 175 - Indicação do número de clusters - Agrupamento 5 Estrutura e desempenho - PINTEC 2011 

 

Imagem 176 - Número de clusters - Agrupamento 5 Estrutura e desempenho - PINTEC 2011 
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Imagem 177 - Dendograma do SPSS - Agrupamento 5 Estrutura e desempenho - PINTEC 2011 
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Imagem 178 - Indicação do número de clusters - Agrupamento 5 Estrutura e desempenho - PINTEC 2014 

 

Imagem 179 - Número de clusters - Agrupamento 5 Estrutura e desempenho - PINTEC 2014 
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Imagem 180 - Dendograma do SPSS - Agrupamento 5 Estrutura e desempenho - PINTEC 2014 
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APENDICE 5 – Quadros consolidados dos agrupamentos das características, organizados pelas categorias e edição da 

PINTEC 
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Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000

Interna / 

Externa
Intensidade Principal fonte

Processo / 

produto

Radical / 

incremental

Extração de Carvão Mineral Externa Baixa Máq.Equip Pesq./Conh.Cod. Mud.dim.prod./Red.Impact. Processo  Incremental

Fabricação de produtos alimentícios e bebidas Externa Baixa Máq.Equip Pesquisa Mud.dim.prod./Esp.Cliente Processo Incremental

Fabricação de bebidas Externa Baixa Máq.Equip Pesquisa Mud.dim.prod./Esp.Cliente Processo Incremental

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel Externa Baixa P&D Ext/Máq.Equip. Pesquisa Mud.dim.prod./Flex.Produção Processo Ambas

Confecção de artigos do vestuário Externa Baixa Máq.Equip Pesq./Conh.Cod. Mud.dim.prod./Flex.Produção Processo Incremental

Fabricação de produtos têxteis Externa Baixa Máq.Equip Pesquisa Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Processo Incremental

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para 

viagem e calçados
Externa Baixa Máq.Equip./P&D/D&E Pesquisa Flex.Produção/Mud.dim.prod. Processo Incremental

Fabricação de produtos de madeira Externa Baixa Máq.Equip Pesquisa/Int.Univ. Mud.dim.prod./Esp.Cliente Processo Incremental

Fabricação de artigos do mobiliário Externa Baixa Máq.Equip Pesquisa Mud.dim.prod./Esp.Cliente Processo Incremental

Fabricação de produtos diversos Externa Média Máq.Equip/D&E/Mark. Pesquisa Foco misto Processo Incremental

Fabricação de artigos de borracha e plástico Externa Baixa Máq.Equip Pesquisa Mud.dim.prod./Esp.Cliente Processo Incremental

Edição, impressão e reprodução de gravações Externa Baixa Máq.Equip Conh.Cod./Pesq. Mud.dim.prod./Esp.Cliente Processo Incremental

Reciclagem Externa Baixa Máq.Equip Pesquisa Red.Impacto Ambiental Processo Incremental

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos Externa Média Máq.Equip Pesquisa Mud.dim.prod./Esp.Cliente Processo Incremental

Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis 

nucleares e produção de álcool
Externa Baixa Máq.Equip/P&D Pesquisa Red.Imp.Amb./Esp.Cliente Processo Incremental

Produção de ferro-gusa Externa Baixa Máq.Equip Pesquisa Mud.dim.prod./Esp.Cliente Processo Incremental

Metalurgia de metais não-ferrosos Externa Baixa Máq.Equip Pesquisa Mud.dim.prod./Esp.Cliente Processo Incremental

Fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos Externa Baixa Máq.Equip Pesquisa Mud.dim.prod. Processo Incremental

Fabricação de produtos de derivados de petróleo Externa Baixa Máq.Equip/D&E Pesquisa Mud.dim.prod./Flex.Produção Produto Incremental

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários Externa Alta Máq.Equip Pesquisa Especialização Cliente Processo Ambas

Fabricação de produtos de fumo Externa Baixa Máq.Equip Pesquisa Esp.Cliente/Red.Imp.Amb. Ambos Incremental

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores Externa Alta Máq.Equip Pesquisa Flexibilização da produção Processo Ambas

Fabricação de máquinas e equipamentos Interna Média Máq.Equip/P&D/D&E Pesquisa Especialização Cliente Produto Incremental

Fabricação de outros equipamentos de transporte Interna Média Máq.Equip./D&E/P&D Pesquisa Especialização Cliente Produto Incremental

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques Externa Baixa Máq.Equip/Conh.Ext./P&D Pesquisa Especialização Cliente Processo Incremental

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel Externa Baixa Máq.Equip Pesq./Conh.Cod. Foco misto Processo Ambas

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos Externa Média Máq.Equip/P&D Pesquisa Especialização Cliente Ambos Ambas

Fabr de eqtos instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de 

precisão e ópticos, eqtos para automação industrial, cronômetros e 

relógios

Interna Média P&D/Máq.Equip. Pesquisa Especialização Cliente Produto Ambas

Fabricação de produtos químicos Externa Média Máq.Equip Pesquisa Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Produto Ambas

Fabricação de produtos farmacêuticos Interna Média Máq.Equip./P&D Pesquisa Mud.dim.prod./Esp.Cliente Produto Ambas

Fabricação de material eletrônico básico Externa Alta Conh. Ext/Máq.Equip./P&D Pesquisa Especialização Cliente Produto Ambas

Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática Interna Média P&D/Máq.Equip Pesquisa Especialização Cliente Produto Ambas

Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de 

comunicações
Externa Baixa Máq.Equip./P&D Pesquisa Flexibilização da produção Produto Ambas

Fonte: IBGE  - Elaboração da  autora.

Atividades econômicas

Origem da inovação
Conhecimento / 

aprendizagem dominante

Foco da trajetória 

tecnológica

Resultados inovativos
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Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2000

Extração de Carvão Mineral Média Concentrado Baixa Baixa Baixa

Fabricação de produtos alimentícios e bebidas Média Desconcentrado Baixa Média Baixa

Fabricação de bebidas Média Pouco concentrado Baixa Baixa Baixa

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel Média Pouco concentrado Baixa Baixa Baixa

Confecção de artigos do vestuário Média Desconcentrado Baixa Baixa Baixa

Fabricação de produtos têxteis Média Desconcentrado Baixa Baixa Baixa

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para 

viagem e calçados
Média Desconcentrado Baixa Baixa Baixa

Fabricação de produtos de madeira Média Desconcentrado Baixa Baixa Baixa

Fabricação de artigos do mobiliário Média Desconcentrado Baixa Média Baixa

Fabricação de produtos diversos Média Pouco concentrado Baixa Média Baixa

Fabricação de artigos de borracha e plástico Média Desconcentrado Baixa Baixa Baixa

Edição, impressão e reprodução de gravações Média Desconcentrado Baixa Baixa Baixa

Reciclagem Pequena Muito concentrado Baixa Baixa Baixa

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos Média Desconcentrado Baixa Baixa Baixa

Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis 

nucleares e produção de álcool
Média Desconcentrado Baixa Baixa Média

Produção de ferro-gusa Média Pouco concentrado Baixa Baixa Média

Metalurgia de metais não-ferrosos Média Pouco concentrado Baixa Média Baixa

Fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos Média Desconcentrado Baixa Baixa Baixa

Fabricação de produtos de derivados de petróleo Média Muito concentrado Média Muito Alta Muito alta

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários Grande Muito concentrado Alta Muito Alta Muito alta

Fabricação de produtos de fumo Grande Muito concentrado Alta Média Baixa

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores Média Desconcentrado Média Média Baixa

Fabricação de máquinas e equipamentos Média Desconcentrado Baixa Média Baixa

Fabricação de outros equipamentos de transporte Média Muito concentrado Baixa Média Baixa

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques Média Concentrado Baixa Média Baixa

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel Média Muito concentrado Baixa Média Média

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos Média Pouco concentrado Baixa Média Baixa

Fabr de eqtos instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de 

precisão e ópticos, eqtos para automação industrial, cronômetros e 

relógios

Média Pouco concentrado Baixa Alta Média

Fabricação de produtos químicos Média Desconcentrado Média Média Média

Fabricação de produtos farmacêuticos Média Desconcentrado Baixa Média Baixa

Fabricação de material eletrônico básico Média Concentrado Baixa Alta Baixa

Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática Média Concentrado Baixa Alta Alta

Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de 

comunicações
Média Pouco concentrado Média Alta Baixa

Fonte: IBGE  - Elaboração da  autora.

Participação 

capital 

estrangeiro

Propensão 

exportadora
Atividades econômicas Produtividade
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Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2003

Interna / 

Externa
Intensidade Principal fonte

Processo / 

produto

Radical / 

incremental

Extração de carvão mineral Externa Baixa Máq.Equip Pesq./Conh.Tác./Conh.Cod. Mud.dim.prod. Processo  Incremental

Fabricação de produtos alimentícios e bebidas Externa Baixa P&D/Conh.Ext./Máq.Equip. Pesq./Conh.Cod. Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Processo  Incremental

Fabricação de bebidas Externa Alta Máq.Equip Pesq./Conh.Tác. Especialização Cliente Processo  Incremental

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel Externa Baixa Máq.Equip Pesq./Conh.Cod. Mud.dim.prod./Esp.Cliente Processo  Incremental

Confecção de artigos do vestuário Externa Baixa Máq.Equip./P&D/D&E Conh.Codificado Mud.dim.prod. Processo  Incremental

Fabricação de produtos têxteis Externa Baixa Máq.Equip Pesquisa Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Processo  Incremental

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para 

viagem e calçados
Externa Baixa Máq.Equip/Treinamento Conh.Cod./Pesq. Especialização Cliente Processo  Incremental

Fabricação de produtos de madeira Externa Média Máq.Equip Pesquisa Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Processo  Incremental

Fabricação de artigos do mobiliário Externa Baixa Máq.Equip/D&E Pesquisa Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Processo  Incremental

Fabricação de produtos diversos Externa Baixa Máq.Equip/D&E Pesquisa Especialização Cliente Processo  Incremental

Fabricação de artigos de borracha e plástico Externa Baixa Máq.Equip Pesq./Conh.Cod. Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Processo  Incremental

Edição, impressão e reprodução de gravações Externa Baixa Máq.Equip Pesq./Conh.Cod. Mud.dim.prod. Processo  Incremental

Reciclagem Externa Baixa Máq.Equip Pesquisa Mud.dim.prod./Red.Imp.Amb. Processo  Incremental

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos Externa Baixa Máq.Equip Pesq./Conh.Tác./Conh.Cod. Red.Imp.Ambiental Processo  Incremental

Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis 

nucleares e produção de álcool
Externa Baixa Máq.Equip Conh.Codificado Mud.dim.prod. Processo  Incremental

Produção de ferro-gusa Externa Baixa Máq.Equip/D&E Pesq./Conh.Cod. Especialização Cliente Processo  Ambas

Metalurgia de metais não-ferrosos Externa Alta Máq.Equip Pesquisa Especialização Cliente Processo  Incremental

Fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos Externa Baixa Máq.Equip/D&E Pesq./Conh.Cod. Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Processo  Incremental

Fabricação de produtos derivados de petróleo Interna Baixa Máq.Equip/D&E Pesq./Conh.Tác./Conh.Cod. Especialização Cliente Produto Ambas

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários Externa Baixa Máq.Equip/P&D Pesquisa Especialização Cliente Produto Ambas

Fabricação de produtos de fumo Externa Baixa Máq.Equip Pesquisa Mud.dim.prod. Processo  Incremental

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores Interna Alta P&D/Máq.Equip, Pesquisa Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Processo  Incremental

Fabricação de máquinas e equipamentos Interna Baixa Máq.Equip/P&D Pesquisa Especialização Cliente Produto Incremental

Fabricação de outros equipamentos de transporte Externa Baixa Máq.Equip/P&D/D&E Pesquisa Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Processo  Incremental

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques Externa Baixa Máq.Equip Pesquisa Especialização Cliente Ambos Incremental

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel Externa Baixa Máq.Equip Pesquisa Esp.Cliente/Red.Impacto Processo  Ambas

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos Interna Baixa Máq.Equip/D&E Pesquisa Esp.Cliente/Red.Impacto Ambos Incremental

Fabr de eqtos instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de 

precisão e ópticos, eqtos para automação industrial, cronômetros e 

relógios

Interna Baixa Máq.Equip/P&D Pesquisa Especialização Cliente Produto Ambas

Fabricação de produtos químicos Externa Baixa Máq.Equip/Conh.Ext./D&E Pesquisa Especialização Cliente Produto Incremental

Fabricação de produtos farmacêuticos Interna Baixa D&E/Máq.Equip. Pesq./Conh.Cod. Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Produto Incremental

Fabricação de material eletrônico básico Externa Baixa P&D/Máq.Equip, Pesquisa Especialização Cliente Produto Ambas

Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática Interna Baixa Máq.Equip/P&D Pesquisa Flex.prod./Novos mercados Produto Ambas

Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de 

comunicações
Externa Baixa P&D/Máq.Equip, Pesquisa Especialização Cliente Produto Incremental

Fonte: IBGE  - Elaboração da  autora.

Atividades econômicas

Fontes da Inovação
Conhecimento / 

aprendizagem dominante

Foco da trajetória 

tecnológica

Resultados inovativos
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Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2003

Extração de carvão mineral Média Concentrado Baixa Baixa Baixa

Fabricação de produtos alimentícios e bebidas Grande Desconcentrado Baixa Baixa Baixa

Fabricação de bebidas Média Concentrado Baixa Baixa Alta

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel Média Pouco concentrado Baixa Baixa Baixa

Confecção de artigos do vestuário Média Desconcentrado Baixa Baixa Baixa

Fabricação de produtos têxteis Média Desconcentrado Baixa Baixa Baixa

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para 

viagem e calçados
Média Desconcentrado Baixa Baixa Baixa

Fabricação de produtos de madeira Média Desconcentrado Baixa Baixa Baixa

Fabricação de artigos do mobiliário Média Desconcentrado Baixa Baixa Baixa

Fabricação de produtos diversos Média Pouco concentrado Baixa Baixa Baixa

Fabricação de artigos de borracha e plástico Média Pouco concentrado Baixa Baixa Baixa

Edição, impressão e reprodução de gravações Média Desconcentrado Baixa Baixa Baixa

Reciclagem Média Concentrado Baixa Baixa Baixa

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos Média Desconcentrado Baixa Baixa Baixa

Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis 

nucleares e produção de álcool
Grande Pouco concentrado Baixa Baixa Média

Produção de ferro-gusa Grande Pouco concentrado Baixa Baixa Média

Metalurgia de metais não-ferrosos Média Pouco concentrado Baixa Baixa Alta

Fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos Média Desconcentrado Baixa Baixa Baixa

Fabricação de produtos derivados de petróleo Grande Muito concentrado Baixa Baixa Alta

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários Média Concentrado Alta Alta Baixa

Fabricação de produtos de fumo Média Muito concentrado Baixa Baixa Média

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores Grande Desconcentrado Média Baixa Muito alta

Fabricação de máquinas e equipamentos Média Desconcentrado Baixa Baixa Baixa

Fabricação de outros equipamentos de transporte Média Concentrado Baixa Baixa Média

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques Média Concentrado Baixa Baixa Baixa

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel Média Muito concentrado Baixa Baixa Média

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos Média Pouco concentrado Baixa Baixa Baixa

Fabr de eqtos instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de 

precisão e ópticos, eqtos para automação industrial, cronômetros e 

relógios

Média Pouco concentrado Baixa Média Baixa

Fabricação de produtos químicos Média Desconcentrado Baixa Baixa Média

Fabricação de produtos farmacêuticos Média Desconcentrado Baixa Baixa Baixa

Fabricação de material eletrônico básico Média Concentrado Baixa Baixa Baixa

Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática Média Pouco concentrado Baixa Baixa Alta

Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de 

comunicações
Média Concentrado Baixa Baixa Média

Fonte: IBGE  - Elaboração da  autora.

ProdutividadeAtividades econômicas
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Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2005

Interna / 

Externa
Intensidade Principal fonte

Processo / 

produto

Radical / 

incremental

Extração de carvão mineral Externa Baixa Máq.Equip Pesquisa Flexibilização Produção Processo  Incremental

Fabricação de produtos alimentícios e bebidas Interna Média Mark./Máq.Equip./P&D Pesquisa Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Processo  Incremental

Fabricação de bebidas Externa Média Máq.Equip/Treinamento Conh.Cod./Pesquisa Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Processo  Incremental

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel Externa Baixa Máq.Equip Pesquisa Mud.dim.prod. Processo  Ambas

Confecção de artigos do vestuário Externa Média Máq.Equip./Conh.Ext. Conh.Cod./Pesquisa Mud.dim.prod./Esp.Cliente Processo  Incremental

Fabricação de produtos têxteis Externa Média Máq.Equip. Pesquisa Especialização  Cliente Processo  Incremental

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para 

viagem e calçados
Externa Baixa Máq.Equip Pesq./Conh.Cod./Int.Un. Mud.dim.prod./Esp.Cliente Processo  Incremental

Fabricação de produtos de madeira Externa Baixa Máq.Equip./D&E Pesq./Conh.Cod. Especialização  Cliente Processo  Incremental

Fabricação de artigos do mobiliário Externa Baixa Máq.Equip Pesquisa Mud.dim.prod./Esp.Cliente Processo  Incremental

Fabricação de produtos diversos Externa Baixa Máq.Equip./P&D Pesquisa Especialização  Cliente Processo  Incremental

Fabricação de artigos de borracha e plástico Externa Média Máq.Equip. Pesq./Conh.Cod./Int.Un. Mud.dim.prod./Esp.Cliente Processo  Incremental

Edição, impressão e reprodução de gravações Externa Baixa Máq.Equip Pesquisa Mud.dim.prod. Processo  Incremental

Reciclagem Externa Baixa Máq.Equip Pesquisa Flex.Prod./Red.Imp.Amb. Processo  Incremental

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos Interna Alta D&E/Máq.Equip. Pesquisa Mud.dim.prod. Processo  Incremental

Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis 

nucleares e produção de álcool
Externa Baixa Máq.Equip Conh.Codificado Mud.dim.prod. Processo  Incremental

Produção de ferro-gusa Externa Baixa Máq.Equip./Treinamento Pesquisa Especialização  Cliente Processo  Ambas

Metalurgia de metais não-ferrosos Externa Baixa Máq.Equip. Pesquisa Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Processo  Ambas

Fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos Externa Média Máq.Equip Pesquisa Especialização  Cliente Processo  Incremental

Fabricação de produtos derivados de petróleo Externa Média Máq.Equip./P&D Pesquisa Especialização  Cliente Produto Ambas

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários Interna Média P&D/Máq.Equip. Pesquisa Especialização  Cliente Produto Ambas

Fabricação de produtos de fumo Externa Baixa Máq.Equip/Marketing Pesquisa Especialização  Cliente Processo  Ambas

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores Externa Baixa Máq.Equip/Conh.Ext. Pesquisa Especialização  Cliente Processo  Ambas

Fabricação de máquinas e equipamentos Externa Média Máq.Equip/P&D/D&E Pesquisa Especialização  Cliente Produto Incremental

Fabricação de outros equipamentos de transporte Interna Alta P&D/Máq.Equip. Pesquisa Mud.dim.prod./Esp.Cliente Processo  Incremental

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques Externa Baixa Máq.Equip Pesquisa Mud.dim.prod./Red.Imp.Amb. Processo  Incremental

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel Externa Média Máq.Equip Conh.Cod./Pesquisa Especialização  Cliente Processo  Ambas

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos Interna Média Máq.Equip./P&D Pesquisa Especialização  Cliente Produto Ambas

Fabr de eqtos instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de 

precisão e ópticos, eqtos para automação industrial, cronômetros e 

relógios

Interna Média P&D/Máq.Equip. Pesquisa Especialização  Cliente Produto Ambas

Telecomunicações Externa Média Máq.Equip./P&D Pesquisa Mud.dim.prod./Flex.Prod. Produto Ambas

Fabricação de produtos químicos Interna Média P&D/Máq.Equip. Pesquisa Especialização  Cliente Produto Ambas

Fabricação de produtos farmacêuticos Externa Média Máq.Equip./P&D/D&E Pesq./Conh.Cod. Especialização  Cliente Produto Incremental

Fabricação de material eletrônico básico Interna Média P&D/Máq.Equip. Pesquisa Especialização  Cliente Produto Incremental

Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática
Interna Alta P&D/Máq.Equip. Pesquisa Mud.dim.prod. Produto Ambas

Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de 

comunicações
Externa Média Máq.Equip

Pesquisa
Especialização  Cliente Produto Ambas

Consultoria em hardware Interna Alta P&D/Treinamento Pesquisa Especialização  Cliente Produto Incremental

Consultoria em software Interna Alta P&D/Conh.Ext. Pesquisa Especialização  Cliente Produto Incremental

Pesquisa e desenvolvimento Interna Alta P&D/Máq.Equip. Pesquisa Mud.dim.prod./Esp.Cliente Produto Incremental

Fonte: IBGE  - Elaboração da  autora.

Atividades econômicas

Fontes da inovação
Conhecimento / 

aprendizagem dominante

Foco da trajetória 

tecnológica

Resultados inovativos
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Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2005

Extração de carvão mineral Média Muito Concentrado Baixa Baixa Média

Fabricação de produtos alimentícios e bebidas Grande Desconcentrado Baixa Baixa Média

Fabricação de bebidas Média Pouco concentrado Baixa Baixa Média

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel Média Pouco concentrado Baixa Baixa Baixa

Confecção de artigos do vestuário Média Desconcentrado Baixa Baixa Baixa

Fabricação de produtos têxteis Média Desconcentrado Baixa Baixa Baixa

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para 

viagem e calçados
Média Desconcentrado Baixa Baixa Baixa

Fabricação de produtos de madeira Média Desconcentrado Baixa Baixa Baixa

Fabricação de artigos do mobiliário Média Desconcentrado Baixa Baixa Baixa

Fabricação de produtos diversos Média Pouco concentrado Baixa Baixa Média

Fabricação de artigos de borracha e plástico Média Pouco concentrado Baixa Baixa Média

Edição, impressão e reprodução de gravações Média Desconcentrado Baixa Baixa Média

Reciclagem Média Muito Concentrado Baixa Baixa Baixa

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos Média Desconcentrado Baixa Baixa Baixa

Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis 

nucleares e produção de álcool
Grande Desconcentrado Baixa Baixa Alta

Produção de ferro-gusa Grande Pouco concentrado Baixa Baixa Alta

Metalurgia de metais não-ferrosos Média Pouco concentrado Baixa Baixa Média

Fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos Média Desconcentrado Baixa Baixa Média

Fabricação de produtos derivados de petróleo Grande Muito Concentrado Baixa Baixa Muito alta

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários Grande Desconcentrado Alta Alta Muito alta

Fabricação de produtos de fumo Grande Muito Concentrado Média Baixa Média

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores Grande Desconcentrado Média Baixa Média

Fabricação de máquinas e equipamentos Média Desconcentrado Baixa Baixa Média

Fabricação de outros equipamentos de transporte Média Concentrado Baixa Baixa Baixa

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques Média Concentrado Baixa Baixa Baixa

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel Média Muito Concentrado Baixa Baixa Média

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos Média Pouco concentrado Baixa Baixa Média

Fabr de eqtos instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de 

precisão e ópticos, eqtos para automação industrial, cronômetros e 

relógios

Média Pouco concentrado Baixa Média Média

Telecomunicações Grande Concentrado Média Baixa Média

Fabricação de produtos químicos Média Desconcentrado Baixa Baixa Alta

Fabricação de produtos farmacêuticos Média Desconcentrado Baixa Baixa Média

Fabricação de material eletrônico básico Média Muito Concentrado Baixa Baixa Média

Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática
Média Concentrado Baixa Baixa Alta

Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de 

comunicações
Média Pouco concentrado Baixa Média Muito alta

Consultoria em hardware Média Pouco concentrado Baixa Baixa Baixa

Consultoria em software Média Pouco concentrado Baixa Baixa Média

Pesquisa e desenvolvimento Grande Concentrado Baixa Baixa Média

Fonte: IBGE  - Elaboração da  autora.

ProdutividadeAtividades econômicas
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Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2008

Interna / 

Externa
Intensidade Principal fonte

Processo / 

produto

Radical / 

incremental

Extração de carvão mineral Externa Baixa Máq.Equip./Treinamento Pesquisa Mud.dim.prod./Novos Mercados Processo  Incremental

Fabricação de produtos alimentícios Externa Baixa Máq.Equip./D&E Pesquisa/Conh.Cod. Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Processo  Incremental

Fabricação de bebidas Externa Baixa Máq.Equip./D&E/Conh.Ext. Pesquisa Enquadr.Regul. Produto Incremental

Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão Externa Baixa Máq.Equip. Pesquisa/Conh.Cod. Especialização Cliente Processo  Incremental

Confecção de artigos do vestuário e acessórios Externa Baixa Máq.Equip. Conh.Cod./Pesquisa/Int.Un. Especialização Cliente Processo  Incremental

Fabricação de produtos têxteis Externa Baixa Máq.Equip. Pesquisa/Conh.Cod. Mud.dim.prod./Esp.Cliente Processo  Incremental

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para 

viagem e calçados
Externa Baixa Máq.Equip./Marketing Pesquisa Especialização Cliente Processo  Incremental

Fabricação de produtos de madeira Externa Baixa Máq.Equip. Conh.Cod./Pesquisa Variado Processo  Incremental

Fabricação de móveis Externa Baixa Máq.Equip. Pesquisa/Conh.Cod. Variado Processo  Incremental

Fabricação de produtos diversos Externa Média Máq.Equip./P&D Pesquisa Variado Processo  Incremental

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico Externa Baixa Máq.Equip./D&E Pesquisa Especialização Cliente Processo  Incremental

Impressão e reprodução de gravações Externa Alta Máq.Equip./P&D Conh.Cod./Pesquisa Especialização Cliente Processo  Incremental

Edição e edição integrada à impressão Externa Média Conh.Ext./P&D Ext. Conh.Cod./Pesquisa Variado Processo  Incremental

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos Externa Média Máq.Equip./Conh.Ext. Pesquisa/Conh.Cod. Mud.dim.prod. Processo  Incremental

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de 

biocumbustíveis
Externa Baixa Máq.Equip. Pesquisa/Conh.Cod. Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Processo  Incremental

Produção de ferro-gusa e de ferroligas Externa Baixa Máq.Equip. Pesquisa Especialização Cliente Processo  Ambas

Metalurgia dos metais não-ferrosos Externa Baixa Máq.Equip. Pesquisa/Conh.Cod. Especialização Cliente Processo  Incremental

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos Externa Média Máq.Equip./D&E Pesquisa/Conh.Cod. Especialização Cliente Processo  Incremental

Fabricação de produtos derivados de petróleo Externa Baixa Máq.Equip. Pesquisa/Conh.Cod. Flex.Produção/Novos Mercados Processo  Incremental

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários Externa Baixa Máq.Equip./P&D Pesquisa Especialização Cliente Produto Ambas

Fabricação de produtos do fumo Externa Baixa Máq.Equip. Pesquisa Especialização Cliente Processo  Ambas

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores Externa Baixa Máq.Equip./Conh.Ext. Pesquisa/Conh.Cod. Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Processo  Ambas

Fabricação de máquinas e equipamentos Externa Baixa Máq.Equip. Pesquisa Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Processo  Incremental

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos 

automotores
Externa Baixa Máq.Equip./Marketing Pesquisa Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Processo  Incremental

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos 

automotores
Externa Baixa Máq.Equip./D&E Pesquisa/Conh.Cod. Variado Processo  Incremental

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos Externa Baixa Máq.Equip./P&D Pesquisa Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Ambos Incremental

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel Interna Baixa D&E/Máq.Equip. Pesquisa Especialização Cliente Processo  Incremental

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos Externa Baixa Máq.Equip./Treinamento Int.Un./Pesquisa Especialização Cliente Processo  Incremental

Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, 

cronômetros e relógios
Interna Baixa Máq.Equip./P&D Pesquisa Especialização Cliente Produto Incremental

Telecomunicações Externa Alta Máq.Equip./Conh.Ext. Pesquisa/Conh.Cod./InteraçãoMud.dim.prod./Novos Mercados Produto Incremental

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos Interna Média P&D/Máq.Equip. Pesquisa Melhoria do Produto Produto Incremental

Fabricação de produtos químicos Interna Média P&D/Máq.Equip. Pesquisa Especialização Cliente Produto Ambas

Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades 

relacionadas
Interna Alta Treinamento/Conh.Ext./P&D Pesquisa Novos mercados Produto Incremental

Fabricação de componentes eletrônicos Interna Média P&D/Máq.Equip. Pesquisa/Conh.Cod. Especialização Cliente Processo  Incremental

Fabricação de equipamentos de informática e periféricos Interna Baixa D&E/Marketing Pesquisa Esp.Cliente/Melhoria Prod. Processo  Ambas

Fabricação de equipamentos de comunicação Externa Baixa Máq.Equip./P&D Pesquisa/Conh.Cod. Esp.Cliente/Mud.dim.prod. Produto Incremental

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador Interna Média Máq.Equip./D&E Pesquisa Especialização Cliente Produto Incremental

Pesquisa e desenvolvimento científico Interna Baixa P&D/Treinamento Pesquisa Especialização Cliente Ambos Radical

Outros serviços de tecnologia da informação Interna Média P&D/Máq.Equip. Conh.Cod./Pesquisa Especialização Cliente Produto Incremental

Fonte: IBGE  - Elaboração da  autora.

Atividades econômicas

Fontes da inovação
Conhecimento / 

aprendizagem dominante

Foco da trajetória 

tecnológica
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Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2008

Extração de carvão mineral Média Muito concentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de produtos alimentícios Grande Desconcentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de bebidas Média Pouco concentrada Baixa Baixa Baixa

Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão Média Pouco concentrada Baixa Baixa Média

Confecção de artigos do vestuário e acessórios Média Desconcentrada Baixa Baixa Baixa

Fabricação de produtos têxteis Média Desconcentrada Baixa Baixa Baixa

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para 

viagem e calçados
Média Pouco concentrada Baixa Baixa Baixa

Fabricação de produtos de madeira Média Pouco concentrada Baixa Baixa Baixa

Fabricação de móveis Média Desconcentrada Baixa Baixa Baixa

Fabricação de produtos diversos Média Desconcentrada Baixa Baixa Baixa

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico Média Desconcentrada Baixa Baixa Média

Impressão e reprodução de gravações Média Desconcentrada Baixa Baixa Baixa

Edição e edição integrada à impressão Média Pouco concentrada Baixa Baixa Alta

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos Média Desconcentrada Baixa Baixa Baixa

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de 

biocumbustíveis
Grande Pouco concentrada Baixa Baixa Média

Produção de ferro-gusa e de ferroligas Grande Desconcentrada Baixa Baixa Alta

Metalurgia dos metais não-ferrosos Média Pouco concentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos Média Desconcentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de produtos derivados de petróleo Grande Muito concentrada Baixa Baixa Muito alta

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários Grande Concentrada Média Alta Muito alta

Fabricação de produtos do fumo Grande Muito concentrada Média Baixa Alta

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores Média Desconcentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de máquinas e equipamentos Média Desconcentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos 

automotores
Grande Concentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos 

automotores
Média Pouco concentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos Média Pouco concentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel Média Muito concentrada Baixa Baixa Média

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos Média Pouco concentrada Baixa Baixa Baixa

Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, 

cronômetros e relógios
Média Pouco concentrada Baixa Média Média

Telecomunicações Média Pouco concentrada Média Baixa Média

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos Média Desconcentrada Média Baixa Média

Fabricação de produtos químicos Média Desconcentrada Baixa Baixa Média

Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades 

relacionadas
Média Pouco concentrada Baixa Baixa Baixa

Fabricação de componentes eletrônicos Média Pouco concentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de equipamentos de informática e periféricos Média Pouco concentrada Baixa Baixa Alta

Fabricação de equipamentos de comunicação Média Concentrada Baixa Média Média

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador Média Desconcentrada Baixa Baixa Média

Pesquisa e desenvolvimento científico Grande Muito concentrada Baixa Alta Baixa

Outros serviços de tecnologia da informação Média Pouco concentrada Baixa Baixa Média

Fonte: IBGE  - Elaboração da  autora.
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Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2011

Interna / 

Externa
Intensidade Principal fonte

Processo / 

produto

Radical / 

incremental

Extração de carvão mineral Externa Baixa Máq.Equip. Conh.Cod./Pesquisa Especialização Cliente Processo  Incremental

Fabricação de produtos alimentícios Externa Baixa Máq.Equip. Pesquisa/Conh.Cod. Mud.dim.prod. Processo  Incremental

Fabricação de bebidas Externa Baixa Máq.Equip. Pesquisa/Conh.Cod. Variado Processo  Incremental

Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão Externa Média Máq.Equip. Pesquisa Especialização Cliente Processo  Incremental

Confecção de artigos do vestuário e acessórios Externa Baixa Máq.Equip./Conh.Ext. Conh.Cod./Pesquisa Mud.dim.prod. Processo  Incremental

Fabricação de produtos têxteis Interna Média Treinamento/Máq.Equip. Pesquisa/Conh.Cod. Mud.dim.prod. Processo  Incremental

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para 

viagem e calçados
Externa Baixa Máq.Equip. Pesquisa Enq.Regulam./Esp.Cliente Processo  Incremental

Fabricação de produtos de madeira Externa Média Máq.Equip./D&E/P&D Pesquisa Mud.dim.prod. Processo  Incremental

Fabricação de móveis Externa Baixa Máq.Equip. Variado Mud.dim.prod./Flex.Produção Processo  Incremental

Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes Externa Baixa Máq.Equip. Pesquisa Mud.dim.prod. Processo  Incremental

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico Externa Baixa Máq.Equip. Pesquisa Mud.dim.prod. Processo  Incremental

Impressão e reprodução de gravações Externa Baixa Máq.Equip. Conh.Cod./Pesquisa Variado Processo  Incremental

Edição e edição integrada à impressão Externa Baixa Máq.Equip./Marketing Pesquisa Especialização Cliente Processo  Incremental

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos Externa Baixa Máq.Equip. Conh.Cod./Pesquisa Mud.dim.prod./Esp.Cliente Processo  Incremental

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de 

biocumbustíveis
Externa Baixa Máq.Equip./Conh.Ext./P&DExt. Pesquisa/Conh.Cod. Variado Processo  Incremental

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, 

produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Interna Média P&D/Máq.Equip. Pesquisa Variado Ambos Incremental

Produção de ferro-gusa e de ferroligas Externa Baixa Máq.Equip./D&E Pesquisa Variado Processo  Incremental

Metalurgia dos metais não-ferrosos Externa Baixa Máq.Equip. Pesquisa Especialização Cliente Processo  Incremental

Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura 

e pecuária
Interna Média Marketing/P&D Pesquisa Especialização Cliente Produto Incremental

Fabricação de máquinas e equipts uso na extração mineral e na 

construção
Externa Baixa Máq.Equip. Pesquisa Especialização Cliente Processo  Incremental

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos Externa Média Máq.Equip./D&E/P&D Pesquisa/Conh.Cod. Mud.dim.prod. Processo  Incremental

Fabricação de produtos derivados de petróleo Externa Média Conh. Externo Variado Enq.Regulam./Mud.dim.prod. Processo  Ambas

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários Interna Baixa P&D/P&D Ext./Máq.Equip. Pesquisa Mud.dim.prod./Enq.Regul. Produto Ambas

Eletricidade, gás e outras utilidades Externa Média P&D Externo Int.Un./Pesquisa Variado Processo  Ambas

Fabricação de produtos do fumo Externa Baixa Máq.Equip. Pesquisa Especialização Cliente Processo  Ambas

Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins Externa Baixa Máq.Equip./P&D Pesquisa Variado Produto Ambas

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores Externa Baixa Máq.Equip. Pesquisa Flex.Produção/Esp.Cliente Processo  Incremental

Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de 

transmissão
Externa Baixa Máq.Equip. Pesquisa Novos Mercados/Esp.Cliente Processo  Incremental

Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos Interna Baixa P&D/Máq.Equip. Pesquisa Especialização Cliente Processo  Incremental

Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral Externa Baixa Máq.Equip./P&D Pesquisa Especialização Cliente Processo  Incremental

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotoresExterna Baixa Conh.Ext./Máq.Equip. Pesquisa/Conh.Cod. Novos mercados/Enq.Regul. Processo  Ambas

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos 

automotores
Externa Baixa Máq.Equip./P&D Pesquisa Esp.Clientes/Mud.dim.prod. Processo  Incremental

Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico 

e de artigos ópticos
Externa Baixa Máq.Equip./P&D/Conh.Ext. Pesquisa/Conh.Cod. Especialização Cliente Processo  Incremental

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel Externa Baixa Máq.Equip./P&D Ext. Pesquisa/Int.Univ. Mud.dim.prod./Novos mercados Processo  Incremental

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos Externa Baixa Máq.Equip./Conh.Ext./Trein. Conh.Codificado Especialização Cliente Processo  Incremental

Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos Externa Média Máq.Equip./Conh.Ext. Pesquisa Especialização Cliente Processo  Ambas

Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, 

cronômetros e relógios
Interna Média P&D/Máq.Equip. Pesquisa/Conh.Cod. Novos mercados/Esp.Cliente Produto Ambas

Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e 

equipamentos de irradiação
Interna Média P&D Pesquisa Variado Produto Incremental

Serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas Externa Média Conh.Ext./P&D Ext. Pesquisa/Conh.Cod. Mud.dim.prod. Processo  Incremental

Fabricação de eletrodomésticos Interna Média P&D/Máq.Equip. Pesquisa Mud.dim.prod./Esp.Cliente Produto Incremental

Atividades econômicas

Fontes da inovação
Conhecimento / 

aprendizagem dominante

Foco da trajetória 

tecnológica

Resultados inovativos
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Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2011

Extração de carvão mineral Média Muito concentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de produtos alimentícios Grande Desconcentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de bebidas Grande Concentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão Média Pouco concentrada Baixa Baixa Média

Confecção de artigos do vestuário e acessórios Média Desconcentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de produtos têxteis Média Desconcentrada Baixa Baixa Média

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para 

viagem e calçados
Média Desconcentrada Baixa Baixa Baixa

Fabricação de produtos de madeira Média Pouco concentrada Baixa Baixa Baixa

Fabricação de móveis Média Desconcentrada Baixa Baixa Baixa

Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes Média Desconcentrada Baixa Baixa Baixa

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico Média Desconcentrada Baixa Baixa Média

Impressão e reprodução de gravações Média Pouco concentrada Baixa Baixa Baixa

Edição e edição integrada à impressão Média Pouco concentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos Média Desconcentrada Baixa Baixa Baixa

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de 

biocumbustíveis
Grande Desconcentrada Baixa Baixa Alta

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, 

produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Média Concentrada Baixa Baixa Média

Produção de ferro-gusa e de ferroligas Grande Concentrada Baixa Baixa Alta

Metalurgia dos metais não-ferrosos Média Pouco concentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura 

e pecuária
Média Concentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de máquinas e equipts uso na extração mineral e na 

construção
Média Concentrada Baixa Baixa Alta

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos Média Desconcentrada Baixa Baixa Baixa

Fabricação de produtos derivados de petróleo Grande Muito concentrada Baixa Baixa Muito alta

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários Grande Concentrada Alta Média Muito alta

Eletricidade, gás e outras utilidades Grande Pouco concentrada Baixa Baixa Muito alta

Fabricação de produtos do fumo Média Muito concentrada Baixa Baixa Alta

Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins Média Desconcentrada Baixa Baixa Alta

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores Grande Concentrada Média Baixa Média

Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de 

transmissão
Média Desconcentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos Média Pouco concentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral Média Desconcentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotoresGrande Desconcentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos 

automotores
Média Concentrada Baixa Baixa Baixa

Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico 

e de artigos ópticos
Média Pouco concentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel Grande Muito concentrada Média Baixa Alta

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos Média Pouco concentrada Baixa Baixa Baixa

Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos Média Pouco concentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, 

cronômetros e relógios
Média Desconcentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e 

equipamentos de irradiação
Pequena Concentrada Baixa Baixa Média

Serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas Média Desconcentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de eletrodomésticos Média Concentrada Baixa Baixa Média

ProdutividadeAtividades econômicas
Tamanho 
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Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2011

Interna / 

Externa
Intensidade Principal fonte

Processo / 

produto

Radical / 

incremental

Telecomunicações Externa Média Máq.Equip./P&D Pesquisa/Conh.Cod. Novos Mercados/Flex.Produção Ambos Ambas

Fabricação de produtos farmoquímicos Interna Baixa P&D/Máq.Equip. Pesquisa Mud.dim.prod. Processo  Ambas

Fabricação de produtos químicos orgânicos Externa Baixa Máq.Equip. Pesquisa Variado Processo  Incremental

Fabricação de resinas e elastômeros Externa Baixa Máq.Equip./D&E/P&D Pesquisa Especialização Cliente Ambos Ambas

Fabicação de produtos farmacêuticos Interna Média P&D/Máq.Equip. Pesquisa/Conh.Cod. Mud.dim.prod. Ambos Ambas

Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades 

relacionadas
Interna Média D&E/Máq.Equip./Conh.Ext. Conh.Cod./Pesquisa Variado Processo  Ambas

Fabricação de produtos químicos inorgânicos Externa Baixa Máq.Equip./P&D Pesquisa Variado Ambos Ambas

Fabricação de componentes eletrônicos Externa Baixa Máq.Equip. Pesquisa Novos mercados Processo  Incremental

Fabricação de equipamentos de informática e periféricos Interna Média P&D/Máq.Equip. Pesquisa Variado Processo  Incremental

Fabricação de equipamentos de comunicação Interna Baixa P&D/P&D Ext. Pesquisa Especialização Cliente Produto Ambas

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda Interna Média Foco misto Pesquisa Variado Produto Incremental

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 

customizáveis
Interna Média D&E/Conh.Ext./P&D Pesquisa Mud.dim.prod. Produto Ambas

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-

customizáveis
Interna Média P&D Pesquisa Especialização Cliente Produto Incremental

Consultoria em tecnologia da informação Interna Média P&D/Conh.Ext. Pesquisa Especialização Cliente Produto Incremental

Pesquisa e desenvolvimento científico Interna Alta P&D Int.Un./Interação Novos Mercados/Esp.Cliente Ambos Radical

Fonte: IBGE  - Elaboração da  autora.

Atividades econômicas

Fontes da inovação
Conhecimento / 

aprendizagem dominante

Foco da trajetória 

tecnológica

Resultados inovativos
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Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2011

Telecomunicações Grande Pouco concentrada Baixa Baixa Alta

Fabricação de produtos farmoquímicos Média Pouco concentrada Baixa Baixa Alta

Fabricação de produtos químicos orgânicos Média Concentrada Média Média Muito alta

Fabricação de resinas e elastômeros Média Pouco concentrada Média Baixa Alta

Fabicação de produtos farmacêuticos Grande Desconcentrada Média Baixa Alta

Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades 

relacionadas
Média Concentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de produtos químicos inorgânicos Média Pouco concentrada Baixa Baixa Muito alta

Fabricação de componentes eletrônicos Média Pouco concentrada Baixa Baixa Baixa

Fabricação de equipamentos de informática e periféricos Média Concentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de equipamentos de comunicação Média Pouco concentrada Média Baixa Média

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda Média Pouco concentrada Baixa Baixa Média

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 

customizáveis
Média Concentrada Baixa Baixa Média

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-

customizáveis
Média Concentrada Baixa Baixa Média

Consultoria em tecnologia da informação Média Pouco concentrada Baixa Baixa Média

Pesquisa e desenvolvimento científico Grande Muito concentrada Baixa Baixa Alta

Fonte: IBGE  - Elaboração da  autora.

ProdutividadeAtividades econômicas
Tamanho 

médio

Concentração de 

mercado

Participação 

capital 

estrangeiro

Propensão 
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Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2014

Interna / 

Externa
Intensidade Principal fonte

Processo / 

produto

Radical / 

incremental

Extração de carvão mineral Externa Média Máq.Equip./D&E Conh.Cod./Pesquisa Especialização Cliente Processo  Incremental

Fabricação de produtos alimentícios Externa Baixa Máq.Equip./P&D Ext. Pesquisa/Conh.Cod. Mud.Dim.Prod. Processo  Incremental

Fabricação de bebidas Externa Baixa Máq.Equip./D&E Pesquisa Esp.Cliente/Mud.Dim.Prod. Processo  Incremental

Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão Externa Baixa Máq.Equip. Pesquisa/Conh.Cod. Flexibilização Produção Processo  Incremental

Confecção de artigos do vestuário e acessórios Externa Baixa Máq.Equip./Conh.Ext. Pesquisa/Conh.Cod. Especialização Cliente Processo  Incremental

Fabricação de produtos têxteis Externa Baixa Máq.Equip./D&E Pesquisa/Conh.Cod. Mud.Dim.Prod. Processo  Incremental

Preparação de couros fabricação artefatos de couro, artigos para viagem 

calçados
Externa Baixa Máq.Equip. Pesquisa/Conh.Cod. Especialização Cliente Processo  Incremental

Fabricação de produtos de madeira Externa Baixa Máq.Equip. Conh.Cod./Pesquisa Mud.Dim.Prod. Processo  Incremental

Fabricação de móveis Externa Média Máq.Equip./P&D Pesquisa Mud.Dim.Prod./Esp.Cliente Processo  Incremental

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico Externa Baixa Máq.Equip. Pesquisa/Conh.Cod. Especialização Cliente Processo  Incremental

Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes Externa Baixa Máq.Equip. Pesquisa/Conh.Cod. Esp.Cliente/Mud.Dim.Prod. Processo  Incremental

Impressão e reprodução de gravações Externa Baixa Máq.Equip./Conh.Ext. Pesquisa Especialização Cliente Processo  Incremental

Edição e edição integrada à impressão Externa Baixa Máq.Equip./Marketing Pesquisa Flex.Produção/Esp.Cliente Processo  Incremental

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos Externa Baixa Máq.Equip. Conh.Cod./Pesquisa Esp.Cliente/Mud.Dim.Prod. Processo  Incremental

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de 

biocumbustíveis
Externa Baixa Máq.Equip./D&E Pesquisa/Conh.Cod. Mud.Dim.Prod. Processo  Incremental

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, 

produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Interna Média Máq.Equip./P&D/D&E Pesquisa Variado Processo  Incremental

Produção de ferro-gusa e de ferroligas Externa Baixa Máq.Equip. Pesquisa Esp.Cliente/Mud.Dim.Prod. Processo  Ambas

Metalurgia dos metais não-ferrosos Externa Baixa Máq.Equip. Pesquisa/Conh.Cod. Especialização Cliente Processo  Incremental

Fabricação de tratores e de máquinas e equipto para a agricultura e 

pecuária
Externa Baixa Máq.Equip./D&E Pesquisa Especialização Cliente Processo  Incremental

Fabricação de máquinas e equiptos de uso na extração mineral e na 

construção
Externa Baixa Máq.Equip./P&D Pesquisa Variado Processo Ambas

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos Externa Baixa Máq.Equip. Pesquisa/Conh.Tác. Mud.Dim.Prod. Processo  Incremental

Fabricação de produtos derivados de petróleo Externa Baixa Máq.Equip. Conh.Cod./Pesquisa Especialização Cliente Processo  Ambas

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários Interna Baixa P&D/Marketing Pesquisa/Interação Esp.Cliente/Flex.Produção Produto Ambas

Eletricidade, gás e outras utilidades Interna Baixa P&D/P&D Ext. Pesq./Conh.Cod./Int.Un. Flexibilidade Produção Processo  Ambas

Fabricação de produtos do fumo Interna Média P&D/Máq.Equip. Pesquisa Variado Processo  Ambas

Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins Externa Baixa Máq.Equip./P&D Pesquisa Especialização Cliente Produto Ambas

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores Externa Baixa Máq.Equip./P&D Pesquisa Mud.Dim.Prod. Processo  Incremental

Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de 

transmissão
Externa Média Máq.Equip./P&D Pesquisa/Conh.Cod. Novos mercados Processo  Ambas

Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos Interna Baixa P&D/Máq.Equip. Pesquisa Especialização Cliente Processo  Ambas

Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral Externa Média Máq.Equip./P&D Pesquisa Especialização Cliente Ambos Ambas

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos 

automotores
Externa Baixa Máq.Equip./P&D Pesquisa Variado Processo  Ambas

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos 

automotores
Externa Baixa Máq.Equip. Pesquisa Especialização Cliente Processo  Incremental

Fabricação de instr.materiais para uso médico e odontológico e de 

artigos ópticos
Externa Baixa Máq.Equip./P&D/D&E Pesquisa/Conh.Cod. Variado Processo  Incremental

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel Externa Baixa Máq.Equip. Pesquisa/Conh.Cod. Esp.Cliente/Flex.Produção Processo  Incremental

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos Externa Baixa Máq.Equip./Treinamento Pesquisa Esp.Cliente/Mud.Dim.Prod. Processo  Incremental

Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos Externa Baixa Máq.Equip./P&D Pesquisa Especialização Cliente Processo  Incremental

Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, 

cronômetros e relógios
Interna Baixa P&D/Máq.Equip. Pesquisa Novos mercados/Enquadr.Reg. Produto Ambas

Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e 

equipamentos de irradiação
Interna Baixa P&D/Máq.Equip. Pesquisa Esp.Cliente/Enquadr.Reg. Ambos Ambas

Serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas Externa Média Máq.Equip./Conh.Ext. Pesquisa/Conh.Cod. Variado Processo  Incremental

Fabricação de eletrodomésticos Externa Baixa Máq.Equip./P&D Pesquisa Especialização Cliente Processo  Ambas

Conhecimento / 

aprendizagem dominante

Foco da trajetória 

tecnológica

Resultados inovativos

Atividades econômicas
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Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2014

Extração de carvão mineral Média Concentrada Baixa Baixa Alta

Fabricação de produtos alimentícios Grande Desconcentrada Baixa Baixa Alta

Fabricação de bebidas Grande Pouco concentrada Baixa Baixa Alta

Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão Média Pouco concentrada Baixa Baixa Alta

Confecção de artigos do vestuário e acessórios Média Desconcentrada Baixa Baixa Baixa

Fabricação de produtos têxteis Média Desconcentrada Baixa Baixa Média

Preparação de couros fabricação artefatos de couro, artigos para viagem 

calçados
Média Pouco concentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de produtos de madeira Média Pouco concentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de móveis Média Desconcentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico Média Desconcentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes Média Pouco concentrada Baixa Baixa Média

Impressão e reprodução de gravações Média Pouco concentrada Baixa Baixa Média

Edição e edição integrada à impressão Média Pouco concentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos Média Desconcentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de 

biocumbustíveis
Grande Desconcentrada Baixa Baixa Alta

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, 

produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Média Pouco concentrada Baixa Baixa Alta

Produção de ferro-gusa e de ferroligas Grande Concentrada Baixa Baixa Alta

Metalurgia dos metais não-ferrosos Média Pouco concentrada Baixa Baixa Alta

Fabricação de tratores e de máquinas e equipto para a agricultura e 

pecuária
Média Concentrada Baixa Média Alta

Fabricação de máquinas e equiptos de uso na extração mineral e na 

construção
Média Concentrada Média Baixa Alta

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos Média Desconcentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de produtos derivados de petróleo Grande Muito concentrada Baixa Baixa Muito Alta

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários Grande Concentrada Alta Alta Muito Alta

Eletricidade, gás e outras utilidades Grande Desconcentrada Baixa Baixa Muito Alta

Fabricação de produtos do fumo Média Muito concentrada Média Baixa Alta

Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins Média Pouco concentrada Média Baixa Alta

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores Grande Pouco concentrada Média Baixa Alta

Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de 

transmissão
Média Pouco concentrada Média Média Alta

Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos Grande Pouco concentrada Baixa Baixa Alta

Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral Média Desconcentrada Baixa Baixa Alta

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos 

automotores
Grande Concentrada Média Baixa Alta

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos 

automotores
Média Concentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de instr.materiais para uso médico e odontológico e de 

artigos ópticos
Média Pouco concentrada Baixa Média Média

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel Média Muito concentrada Baixa Baixa Alta

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos Média Pouco concentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos Grande Pouco concentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, 

cronômetros e relógios
Média Pouco concentrada Baixa Média Média

Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e 

equipamentos de irradiação
Pequena Concentrada Baixa Baixa Média

Serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas Média Desconcentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de eletrodomésticos Grande Concentrada Baixa Baixa Média

Tamanho 

médio
Atividades econômicas
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Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2014

Interna / 

Externa
Intensidade Principal fonte

Processo / 

produto

Radical / 

incremental

Telecomunicações Externa Baixa Máq.Equip./Conh.Ext. Pesquisa Melhoria do Produto Processo  Incremental

Fabricação de produtos farmoquímicos Externa Média Máq.Equip./Conh.Ext. Pesquisa Melhoria do Produto Produto Ambas

Fabricação de produtos químicos orgânicos Externa Média Conh.Ext./Máq.Equip. Pesquisa Esp.Cliente/Flex.Produção Processo  Ambas

Fabricação de resinas e elastômeros Interna Baixa P&D/Máq.Equip. Pesquisa Novos mercados/Enquadr.Reg. Produto Ambas

Fabicação de produtos farmacêuticos Interna Média Trein./D&E Pesquisa Enquadr.Regulação Ambos Incremental

Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades 

relacionadas
Interna Média Treinamento Conh.Cod./Pesquisa Especialização Cliente Ambos Incremental

Fabricação de produtos químicos inorgânicos interna Média Máq.Equip./P&D Pesquisa/Int.Univ. Variado Processo  Ambas

Fabricação de componentes eletrônicos Interna Média P&D/Máq.Equip. Pesquisa Enquadr.Reg./Red.Imp.Amb. Ambos Ambas

Fabricação de equipamentos de informática e periféricos Interna Média P&D/Máq.Equip. Pesquisa Novos mercados Processo  Incremental

Fabricação de equipamentos de comunicação Interna Média P&D/Máq.Equip. Pesquisa Variado Ambos Ambas

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda Interna Média P&D/Conh.Ext. Pesquisa Especialização Cliente Produto Incremental

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 

customizáveis
Interna Média P&D/Máq.Equip. Pesquisa Especialização Cliente Produto Incremental

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-

customizáveis
Interna Baixa P&D/D&E Pesquisa Especialização Cliente Produto Incremental

Consultoria em tecnologia da informação Interna Média P&D/Conh.Ext. Pesquisa/Conh.Cod. Especialização Cliente Ambos Incremental

Pesquisa e desenvolvimento científico Interna Alta P&D Pesquisa Especialização Cliente Produto Ambas

Fonte: IBGE  - Elaboração da  autora.
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Padrão setorial da mudança tecnológica brasileira - PINTEC 2014

Telecomunicações Grande Concentrada Baixa Baixa Alta

Fabricação de produtos farmoquímicos Pequena Concentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de produtos químicos orgânicos Média Muito concentrada Média Média Muito Alta

Fabricação de resinas e elastômeros Média Concentrada Média Baixa Muito Alta

Fabicação de produtos farmacêuticos Grande Desconcentrada Média Baixa Alta

Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades 

relacionadas
Média Concentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de produtos químicos inorgânicos Média Pouco concentrada Baixa Média Muito Alta

Fabricação de componentes eletrônicos Média Concentrada Baixa Baixa Média

Fabricação de equipamentos de informática e periféricos Grande Concentrada Baixa Baixa Alta

Fabricação de equipamentos de comunicação Média Concentrada Média Baixa Alta

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda Média Pouco concentrada Baixa Baixa Média

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 

customizáveis
Média Concentrada Baixa Baixa Média

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-

customizáveis
Média Pouco concentrada Baixa Baixa Alta

Consultoria em tecnologia da informação Média Pouco concentrada Baixa Baixa Média

Pesquisa e desenvolvimento científico Grande Muito concentrada Baixa Baixa Média

Fonte: IBGE  - Elaboração da  autora.
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