
 
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 

MESTRADO EXECUTIVO EM GESTÃO EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INOVAÇÃO SOB A ÓTICA DE GÊNERO: UMA 

ANÁLISE DO CONTEXTO BRASILEIRO 

 

ALEXANDRA LAURO DE PAIVA 
Rio de Janeiro - 2018 

DISSERTAÇÃO APRESENTADA À ESCOLA BRASILEIRA DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE 

MESTRE  

 



 

ALEXANDRA LAURO DE PAIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INOVAÇÃO SOB A ÓTICA DE GÊNERO: UMA ANÁLISE DO CONTEXTO 

BRASILEIRO 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao curso de Mestrado Profissional Executivo 

em Gestão Empresarial da Escola Brasileira de Administração Pública 

e de Empresas para obtenção do grau de Mestre(a) em Administração. 

 

 

Área de concentração: Recursos Humanos 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Carmen Pires Migueles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2018 
 
 



Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Mario Henrique Simonsen/FGV 

 
 

 
 

Paiva, Alexandra Lauro de 

      Inovação sob a ótica de gênero: uma análise do contexto brasileiro / 

Alexandra Lauro de Paiva. – 2018. 
     91 f.  
 

  Dissertação (mestrado) - Escola Brasileira de Administração Pública e de 

Empresas, Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. 

  Orientadora: Carmen Pires Migueles. 
  Inclui bibliografia.  

 
      1. Recursos humanos. 2. Inovações tecnológicas. 3. Relações de gênero. 4. 

Diversidade no ambiente de trabalho. I. Migueles, Carmen Pires. II. Escola 

Brasileira de Administração Pública e de Empresas. Centro de Formação Acadêmica 
e Pesquisa. III. Título. 

 
                                                                                    CDD – 658.4063 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos que contribuíram na realização deste sonho  

e que compreenderam a ausência temporária. 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Chegar ao final desta jornada só foi possível com muita ajuda e sou grata a todos que 

plantaram alguma semente.  

Tenho o receio de esquecer de alguém e certamente fica difícil citar os onipresentes. 

Começando por minha família mais próxima, que acompanhou bem de perto as 

dificuldades do dia a dia. 

Ao Prof. Dr. Hélio Arthur Reis Irigaray por me apresentar ao MEX, algo que eu 

desconhecia. 

Aos funcionários e ao corpo docente da FGV EBAPE pelos ensinamentos diretos e 

indiretos.  

À minha orientadora Profa. Dra. Carmen Pires Migueles pela ajuda na delimitação do 

tema, por compreender a dificuldade na gestão de tempo disponível e pela parceria até aqui. 

Aos colegas de turma pela troca de experiências e discussões francas durante as aulas 

no Brasil e nos módulos internacionais. 

Aos colegas de trabalho pela compreensão da correria necessária para estar em sala de 

aula no horário das aulas. 

Ao amigo Edson Rui Montoro, pela ajuda em momentos de apoio estatístico. 

À amiga Juliana Carvalho pelas dicas de mestrado sob a ótica acadêmica. 

À coordenação do MEX, particularmente Aline Gouveia que nunca esqueceu nenhuma 

de nossas solicitações. 

Aos membros da banca, pela discussão enriquecedora no final desta jornada. 

 

 

 



RESUMO 

Objetivo - O estudo buscou compreender possíveis impactos da desigualdade de gênero na 

capacidade brasileira de inovar. 

Metodologia - Metodologia mista exploratória sequencial com pesquisa documental qualitativa 

exploratória selecionando documentos nacionais e internacionais com bases de dados que 

pudesse gerar análise quantitativa. Foi feita análise não obstrutiva dos dados secundários 

utilizando estatística descritiva.  

Resultados - A variável gênero tem impacto na inovação no Brasil e no mundo. A definição 

mais comum para medir inovação limita a participação feminina devido às áreas mais comuns 

na formação de mulheres. Concluiu-se que o financiamento público no Brasil também é restrito 

à definição mais comum de inovação, limitando o potencial feminino. Mesmo quando mulheres 

escolhem as áreas tecnológicas, parece ocorrer um viés adicional, pois as áreas tecnológicas 

onde o Brasil (e também a Alemanha) tem maior resultado, são as áreas com menor participação 

feminina. 

Limitações - A principal limitação do estudo é que se baseia em bases de dados existentes, sem 

pesquisa de campo. Adicionalmente, são poucos os estudos no Brasil e em periódicos A1 sobre 

a relação de gênero e inovação. Pesquisas futuras podem avaliar esses resultados em um 

contexto de interação real por meio de entrevistas em campo. 

Aplicabilidade do trabalho – Com os resultados, as organizações (empresas e a academia) 

podem identificar um potencial de viés de gênero em seus processos. Ao atuar no viés de gênero 

nos recrutamentos externos e internos, podem desativar mecanismos envolvidos na menor 

participação de mulheres nas equipes e na alta liderança, gerando inovação e melhoria 

financeira com baixo investimento. 

Contribuições para a sociedade - Ao identificar o foco de restrições, as organizações podem 

atuar na formação de equipes mais representativas da sociedade como um todo. 

Adicionalmente, melhorar a imagem (branding) e a licença social para operar, minimizando 

possíveis prejuízos financeiros. 

Originalidade - De acordo com as pesquisas realizadas, este é um dos primeiros estudos no 

Brasil que relaciona gênero e inovação. 

 

Palavras-chave: Inovação; Gênero; Competitividade Econômica; Brasil 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado/Artigo original 

 



ABSTRACT 

Purpose - The study aimed in comprehending possible impacts of gender inequality in the 

Brazilian capacity to innovate.  

Design/methodology – Sequential exploratory mixed method with exploratory qualitative 

documental research selecting national and international documents containing datasets that 

would allow a quantitative analysis. Secondary data analysis was non-obstructive, using 

descriptive statistics. 

Findings – The gender variable impacts innovation in Brazil and in the world. The most 

common definition to measure innovation limits female participation due to the most common 

areas in which women study. It was also possible to conclude that public financing in Brazil is 

also restricted to the most common innovation definition, limiting female potential. Even when 

females choose technological areas, it seems to occur an additional bias, because the areas 

where Brazil (and also Germany) have higher results, are the areas with lower female 

participation rates. 

Research limitations - The study’s main limitation is the reliance on existing data bases, 

without field work. In addition, there are only a few studies in Brazil and in A1 journals about 

the relationship between gender and innovation. Future studies can evaluate these results in an 

actual interactive context through field work interviews. 

Practical implications - Based on the results, the organizations (companies and academia) can 

identify a potential gender bias in its processes. As such, by acting on gender bias during 

internal and external hire may disarm mechanisms involved in the reduced participation of 

women on teams and in senior leadership positions, generating innovation and financial results 

with low investments. 

Social implications - Once differences are spotted, the organizations can act on social 

construction of teams that are more representative of society as a whole. In addition, improve 

branding and the social license to operate, minimizing possible financial losses. 

Originality - According to the research conducted, this is one of the first studies in Brazil 

relating gender and innovation.  

 

Keywords: Innovation; Gender; Economy Competitiveness; Brazil 

Paper category: Master’s Dissertation/ Research paper 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1. Contextualização do problema 

O tópico diversidade vem sendo discutido mundialmente há alguns anos. A palavra 

diversidade é bem ampla, envolvendo diversos grupos que acabam sendo minoria nos 

ambientes de trabalho e/ou na sociedade, tais como gênero, etnia, orientação sexual, cultura, 

religião, dentre outras. No âmbito da administração de empresas, estudos acadêmicos e políticas 

empresariais de diversidade têm maior volume na diversidade de gênero, por ser uma das mais 

antigas. Foram encontrados artigos abordando a importância de mentoria na ascensão 

profissional de mulheres e as dificuldades criadas pelo “teto de vidro” datados desde o final da 

década de 80 com Belle Rose Ragins. No caso da relação entre gênero e inovação, este tema 

ainda está pouco explorado, dado o baixo número encontrado de artigos A1 e de artigos escritos 

no Brasil, conforme seção 2 (Marco teórico).  

Em países onde não há viés explícito de preferência de gêneros de bebês, que pode ser 

exacerbada pela introdução de políticas como a do único filho na China e que foi descontinuada 

em 2015 (CHINA..., 2015), a proporção de nascimentos entre os gêneros feminino e masculino 

é equilibrada, seguindo os princípios de Fisher (1930). Entretanto, no longo prazo, a expectativa 

de vida é maior para mulheres (IBGE, 2010). 

Durante a vida educacional da mulher no Brasil, o número médio de anos de estudo é 

maior para elas (IBGE, 2015a) e nas universidades elas são maioria tanto no ingresso quanto 

na conclusão dos cursos superiores (INEP, 2016).  

Entretanto, esta maior qualificação não se reflete na empregabilidade (IBGE, 2016). 

Apesar de serem maioria com nível superior, o percentual de mulheres empregadas é menor.  

Mesmo quando a mulher está empregada, as diferenças persistem nos salários: a renda 

média da mulher é menor que a de um homem com o mesmo nível de instrução para todos os 

níveis educacionais, incluindo o nível superior (IBGE, 2015b). Esses retratos brasileiros 

acompanham a tendência mundial (EY BECOMES..., 2018; FIVE..., 2018; MAN GROUP..., 

2018). 

As diferenças persistem ao longo da carreira da mulher, que culminam com a menor 

participação feminina nos cargos executivos das empresas (QUASE..., 2018). Para tentar 

equalizar essa situação, muitas empresas investem esforços na criação de políticas inclusivas 

de diversidade, focando em diversas minorias (EMPRESAS..., 2018).  
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Existe pesquisa acadêmica internacional de qualidade (Academy of Management 

Journal) sobre diversidade de gênero em diversas perspectivas, tais como a diferença dos 

valores médios pagos a homens e a mulheres (ABRAHAM, 2016), permissibilidade à 

comportamentos não éticos (WARD, 2016), competências de liderança global (MANSOUR; 

BULLOUGH; DIBBLE, 2016), atribuição de poder em negociação (BEAR;  HELLER, 2014), 

estereótipos de empreendedorismo (WIELAND; TURBAN, 2018),  performance de pesquisa 

acadêmica (FARZADNIA; FELPS, 2015), uso de diversidade de gênero em marca empresarial 

(JONSEN; POINT; KELAN, 2016) e diferença na participação em ciência e tecnologia 

(LERCHENMUELLER; SORENSON, 2016).  

Entretanto nenhuma das perspectivas apresentadas relacionava gênero com inovação. 

Conforme será visto adiante na seção 2 (Marco teórico) e discutido na seção 3.3 (Tratamento 

de dados), as publicações científicas relacionando gênero e inovação ainda são poucas e em 

periódicos com baixo fator de impacto.  

Uma outra perspectiva importante nos estudos de diversidade de gênero é a correlação 

com a produtividade econômica, que também apresenta baixo número de artigos. O estudo de 

Woetzel et al. (2015) foi capaz de quantificar que se houvesse paridade de gênero no mundo, o 

impacto econômico mundial seria na casa dos trilhões de dólares, mais do que justificando a 

implantação de políticas de diversidade em empresas, escolas, universidade e no poder público. 

Desta forma, torna-se necessário compreender se há viés (intangível e/ou imaterial) na 

economia nacional que possa estar prejudicando a geração de valor, para que haja maior 

assertividade nas políticas públicas e na gestão de pessoas. 

Sendo assim, dentro do macro tema gestão de pessoas e diversidade de gênero, o objeto 

foi delimitado ao recorte de inovação com a seguinte pergunta de pesquisa: gênero impacta 

negativamente em inovação no Brasil? O objetivo é entender se há viés de gênero em inovação 

no Brasil, tentando relacionar esta resposta com impacto econômico da menor 

representatividade das mulheres ao invés de focar apenas nas desigualdades. Enfoque similar 

também foi explorado por Graven e Krishnan (2018), no contexto holandês.  

Pesquisas internacionais recentes em publicações de menor fator de impacto, tais como 

Mayer, Warr e Zhao (2018), Lorenzo et al. (2018), Romero-Martínez, Montoro-Sánchez e 

Garavito-Hernández (2017) apontam que a presença feminina nas equipes correlaciona de 

forma positiva para inovação nas empresas e no âmbito acadêmico. Entretanto, não foi 

encontrado artigo acadêmico que relacione essa variável como razão para promover o 

recrutamento de mulheres, apenas artigos de jornal (PROMOTING..., 2017; RELIANCE..., 

2017). 
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O mais recente relatório de competitividade global (WEF, 2018) provou 

estatisticamente a correlação entre competitividade e produtividade, utilizando o índice de 

competitividade e a taxa de crescimento líquido da economia dos países. Seguindo nesta linha, 

se comprovado que há viés de gênero na geração de inovação no Brasil, é possível alavancar 

inovação no país corrigindo esse viés (em áreas de formação e em financiamento público), 

abrindo a possibilidade de avançar em inovação do gênero feminino sem aumento dos 

investimentos em escolarização ou pesquisa. A contrapartida seria o ganho de produtividade e 

competitividade nacional nos setores públicos e privados, comprovada pelos índices de 

competitividade global (WEF, 2018) e de inovação global (WIPO, 2018a).  

No campo da gestão de pessoas, Zanini e Migueles (2017) definem capital humano 

como elemento intangível de uma organização e asseveram que a gestão integrada de ativos 

intangíveis contribui para a sustentação e a longevidade das empresas. Já Mascarenhas (2009), 

afirma que “o planejamento estratégico de pessoas pode ser conceituado como os processos por 

meio dos quais são antecipadas demandas ambientais dos negócios”. Se a estratégia da gestão 

de pessoas for para a inovação, existem comportamentos que precisam ser promovidos e 

coordenados. Para uma diversidade meritocrática, torna-se importante a análise de Barbosa 

(2003), onde o conceito de “desempenho” é analisado culturalmente, contextualizando-o em 

termos do conjunto de significados que se constitui em um dos principais sistemas de 

hierarquização social nas sociedades modernas, discutindo dilemas da implementação da 

meritocracia no Brasil.  

Na cultura brasileira, a característica de alta distância de poder (HOFSTEDE, 2010) 

adiciona complexidade na implantação de uma estratégia de gestão de pessoas puramente 

meritocrática. Zanini e Migueles (2009) validam esta análise quando afirmam que grande parte 

dos problemas de gestão de empresas no Brasil é nacional, tendo origem em nossa própria 

cultura, que tem um dos menores índices de confiança. Também citam que dentre os desafios 

causados pela distância de poder e baixa propensão a confiar, está a baixa visão sistêmica, que 

dificulta estabelecer relação entre variáveis como gênero e desempenho econômico. 

Além disso, Zanini e Migueles (2009) também mencionam que os efeitos da cultura 

estão presentes em nossas relações domésticas. O impacto das diferenças nas relações 

domésticas pode ser verificado em IBGE (2018), onde a dedicação de tempo (horas semanais) 

aos cuidados de pessoas e/ou afazeres domésticos é de 18,1 horas para mulheres e 10,5 para 

homens, diminuindo o número de horas que as mulheres podem se dedicar para atividades que 

pagariam salário. Esta é uma das razões por trás do salário médio masculino ser maior que o 

feminino (IBGE, 2018). 
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Se há impacto econômico devido à baixa participação econômica feminina, existe a 

oportunidade de melhorar a gestão do conhecimento e do capital humano para melhorar a 

competitividade de empresas. Alvarenga Neto (2008) salienta que empresas que têm efetiva 

gestão do conhecimento se preocupam com a gestão da inovação e criatividade para formação 

de vantagem competitiva sustentável e lista inovação como uma das 12 grandes tendências da 

nova economia, sendo conhecimento “a primeira megatendência, bem como a chave para a 

realização de mudanças significativas, relevantes, duradouras e diferenciadoras em termos de 

competitividade de organizações e nações”. Já Takeuchi e Nonaka (2008) asseveram que o 

conhecimento como arma de competitividade ganhou importância, pois valor é encontrado no 

conhecimento acumulado e nas pessoas que o possuem (intangíveis). Administrar o 

conhecimento para adquirir e manter a vantagem competitiva tornou-se um foco central da 

estratégia de concorrência em muitas indústrias, mas apesar disso, poucos vínculos têm sido 

estabelecidos entre a competição global e a gestão do conhecimento. 

No contexto da EBAPE, o tema inovação foi abordado nos módulos internacionais da 

ESADE, Warwick e TIAS, cujas economias dos países onde as escolas estão localizadas 

migraram para serviços e tecnologia, de um começo Europeu fortemente manufatureiro. 

Cidades como Birmingham (berço da Revolução Industrial no século XVIII) e Eindhoven, 

sofreram as consequências do enfraquecimento da manufatura regional e se reinventam para 

sobreviver.  

Coincidência ou não, exceto no caso de uma professora brasileira em Warwick, o gênero 

feminino só esteve representado nos módulos internacionais nas funções administrativas da 

EBAPE, ESADE, Warwick e TIAS. Os coordenadores dos cursos das três escolas de negócio 

parceiras entre julho de 2017 e julho de 2018 e também da EBAPE eram todos do gênero 

masculino. Já no corpo docente da EBAPE, excetuando-se os professores extra carreira, só 

existem seis professoras de um total de 34 (EBAPE, 2018), enquanto que na EPGE (EPGE, 

2018) este número é ainda menor, com apenas três professoras do quadro principal e 

complementar de afiliados de um total de 37.  Este aspecto corroborou com a curiosidade para 

elaboração deste estudo na correlação de gênero com inovação. Isso gerou dúvida se essa 

disparidade existiria também na distribuição e/ou alocação de recursos para pesquisa, o que 

confirmaria a hipótese de sub-representação feminina na inovação no Brasil. A busca foi 

também por confirmar se de fato essa tendência poderia ser confirmada no uso dos recursos do 

CNPq por área, gênero e modalidade, discutido na seção 4 (Discussão dos resultados). 

No campo da administração, as empresas têm um importante papel através da 

implantação desta perspectiva de diversidade de gênero na gestão estratégica de pessoas, 



20 

 

alinhado aos impactos econômicos, pois as políticas de recursos humanos são um passo inicial 

para promover gestão inclusiva sob a ótica de gênero, afetando diretamente as pessoas e a 

cultura da empresa. Quanto mais empresas seguirem nesta linha, como se fossem abelhas, dá-

se início ao processo de polinização de mudança da sociedade. 

Para efeito de simplificação, gênero neste estudo é definido como sexo biológico, sem 

nenhuma relação à construção histórica, social ou cultural da identidade de gênero tampouco 

orientação sexual. No estudo, gêneros são definidos de forma binária: o gênero feminino 

identifica mulheres e o masculino identifica homens. 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo geral 

O objetivo deste trabalho é buscar uma relação entre inovação e diversidade de gênero, 

no contexto brasileiro para compreender possíveis impactos da desigualdade de gênero na 

capacidade brasileira de inovar. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

1.2.2.1. Análise de periódicos 

Verificar em bases de dados nacionais e internacionais se há evidências de que gênero 

exclui pessoas altamente qualificadas da dinâmica de inovação. 

 

1.2.2.2. Análise de dados secundários 

Verificar nas bases de dados do MEC/INEP e OMPI se há viés de gênero na formação 

profissional que possa explicar a participação feminina na inovação. 

 

1.2.2.3. Técnicas e procedimentos de meta-análise 

Verificar literatura utilizando técnicas e procedimentos típicos de meta-análise, 

buscando avaliar nas revistas científicas se há relação de causa e efeito entre gênero e inovação. 

 

1.3. Relevância do estudo  

Inovação não é tema novo, mas foi recentemente que o interesse pelo tema se 

intensificou. A Figura 1 mostra o histórico do total de publicações sobre innovation 

mundialmente e sobre inovação no Brasil. Em ambos os cenários internacional e nacional, 
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houve uma evolução exponencial das publicações, podendo essa tendência internacional ser 

observada antes de que no Brasil.  

 

Figura 1 - Evolução histórica das publicações científicas sobre inovação no Brasil e innovation 

no mundo 

 

Fonte: A autora (2018), com base em Sistema de bibliotecas FGV 
 

Focando em anos mais recentes e somente em teses e dissertações, o interesse acadêmico 

pelo tema também cresceu (Figura 2). Entretanto, diminuiu nos últimos três anos, conforme 

Figura 3. 

 

Figura 2 - Teses e dissertações sobre inovação no Brasil e innovation no mundo (1996-2015) 

 

Fonte: A autora (2018), com base em Sistema de bibliotecas FGV 
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Figura 3 - Teses e dissertações sobre inovação no Brasil e innovation no mundo (2011-2017) 

 

 

Fonte: A autora (2018), com base em Sistema de bibliotecas FGV 

 

Essa tendência de queda também foi diagnosticada por Clarivate Analytics (2017). No 

contexto mundial, a China foi responsável pela maior parte da queda devido a estagnação do 

crescimento econômico e redução do investimento em pesquisa e desenvolvimento. 

A importância da inovação para a continuidade das empresas foi apresentada por 

McKinley, Latham e Braun (2014), e assim evitar o seu desaparecimento. Já em publicações 

nacionais não científicas, o tópico inovação foi capa da revista Exame de 13 de setembro de 

2017. Entretanto, a dimensão gênero não foi abordada (EXAME, 2017).  

O estudo é relevante pois está em linha com publicações de jornais de negócios sobre a 

falta de representatividade feminina nas empresas. Citando alguns tópicos recentes, em janeiro 

de 2018, o órgão regulador do mercado de capitais nos Estados Unidos (Securities and 

Exchange Commission, SEC) exigiu dos gestores de fundos que forneçam informações 

detalhadas sobre diversidade dos empregados (racial, étnica e de gênero), por categoria de cargo 

e em todos os níveis, por meio de questionário de 8 páginas. Segundo a percepção da SEC, há 

a hipótese de que empresas com maior diversidade tenham melhor performance do que as mais 

homogêneas e querem testá-la (US FUND..., 2018). A SEC já exige informações sumarizadas 

sobre diversidade para todas as empresas com mais de 100 empregados, mas os dados não estão 

disponíveis ao público.  

Ainda no âmbito regulatório internacional, o Reino Unido criou uma legislação que 

obriga empresas com mais de 250 empregados a reportarem no site do departamento 

Government Equalities Office a diferença dos valores médios pagos a homens e a mulheres 

(gender pay gap) anualmente até 4 de abril e 2018 foi o primeiro ano.  Faltando apenas um mês 

para a data limite, somente uma em seis empresas em média haviam concluído a obrigação 
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(FIVE..., 2018). Dentre as quatro grandes empresas de contabilidade e auditoria, a EY foi a 

primeira. Os dados indicaram uma mediana de 10% de diferença para sócios e 19,5% para staff 

e média de 38,1% de diferença incluindo staff e sócios (EY BECOMES..., 2018), a favor dos 

homens. 

Também no Reino Unido, a onda de ativismo por parte de investidores está colocando 

pressão em Conselhos de Administração sem participação feminina (RIO TINTO..., 2017; 

COMPANIES..., 2017).  

Com isso surge o discurso de recrutamento de mulheres sem experiência na função da 

vaga existente, mas com potencial de desenvolvimento (afinal os experientes são 

predominantemente homens nos conselhos e diretorias). Isto sugere melhorar a retenção de 

profissionais, diminuir o custo de turnover e aumentar a atração de talentos (PROMOTING..., 

2017; RELIANCE..., 2017). Os movimentos recentes podem ter relação com a alteração na 

percepção das empresas de que diversidade de gênero é investimento e traz retorno, em vez de 

ser somente custo ou dificuldades operacionais (DIVERSITY..., 2017).  

Apesar da timidez, também começam a ser publicamente discutidos (com exemplos 

práticos) os mecanismos utilizados pelas empresas na redução do viés inconsciente 

principalmente no recrutamento (EMPRESAS..., 2018; STOP..., 2017). 

Já no Brasil as empresas ainda se movem de forma ainda mais tímida em relação às 

ações para promover diversidade (QUADRO..., 2018). O movimento começa pelas 

multinacionais, mesmo que vagarosamente.  

O estudo é importante para a área de gestão de pessoas das organizações (pública e 

privada), pois os resultados podem melhor esclarecer razões que suportem ou inibam a maior 

participação feminina em produção de inovação (científica ou não) e dessa forma direcionar os 

recursos existentes para aplicação mais eficiente das políticas de diversidade de gênero 

existentes ou mesmo propor políticas públicas alternativas. O cenário estudado é quase inédito: 

relacionar gênero com inovação no contexto brasileiro. 

 

1.4. Delimitação do estudo 

O estudo se delimita ao campo da gestão estratégica de pessoas através da perspectiva 

de diversidade de gênero. Nesta perspectiva, o objeto foi delimitado ao recorte da relação entre 

gênero e inovação no contexto do Brasil, através da análise de participação feminina em geração 

de patentes, formação de doutoras, área de formação e financiamento público à pesquisa.  
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Vantagem competitiva pode ser obtida através da gestão estratégica do conhecimento, 

dentro da gestão de pessoas. Entretanto a relação entre diversidade e inovação (ou 

competitividade) ainda não está bem documentada. 

Segundo Wiley (1938), “um dos maiores obstáculos para o desenvolvimento de 

investigação social científica existe na divisão do fenômeno social em um número de campos 

compartimentados e supostamente independente e sem interação.” 

Estudar um tópico com pouca bibliografia A1 apresenta limitações únicas, pois dificulta 

a formação de um marco teórico fortemente acadêmico além de minimizar erros por omissão 

e/ou viés na relação causal entre as variáveis analisadas (BRADY; COLLIER, 2004). Por sua 

vez, traz oportunidades de olhar ao redor das limitações inerentes à classificação A1 do que 

está sendo feito no Brasil e no mundo. 

Além disso, a forma de medir inovação foi limitada a número de patentes internacionais 

solicitadas ao sistema PCT e a comparação foi feita entre percentual de doutoras e percentual 

de patentes com participação feminina. 
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2 MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Estratégia 

A estratégia de busca de referências bibliográficas teve início com a lista de periódicos 

classificados com o mais elevado estrato de qualidade (A1) pelo sistema Qualis-Periódico da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). O período utilizado 

foi o quadriênio mais recente de 2012 a 2016 (Capes, 2016), na categoria Administração Pública 

e de Empresas. A categoria A1 contempla periódicos de referência internacional indexados nas 

bases internacionais Web of Science e/ou Journal Citation Reports (JCR). 

Com base nessa extensa lista (323 periódicos), buscou-se a classificação 2017 dos 25 

periódicos com fator de impacto mais alto no Journal Citation Reports (JCR, 2017) que 

estivessem ao mesmo tempo nas categorias “business” e “management”. Posteriormente 

eliminaram-se da lista os periódicos que não estavam contidos na lista A1 da Capes (14) e os 

não aplicáveis ao estudo, como turismo (1) e tecnologia da informação (1), restando 8 

periódicos para a pesquisa. A estes foi adicionado o periódico com maior fator de impacto e no 

qual foi encontrado um artigo sobre o tema, ficando com 9 no total, conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Periódicos consultados para marco teórico 

 

Fonte: A autora (2018), com base em Jornal Citations Reports (JCR), 2017 

 

2.2. Definição de inovação  

Apesar do declínio em publicações científicas internacionais com temática de inovação 

no início do século XX (Figura 1), Schumpeter (1934), define o empreendedor como 

responsável por inovações, que influenciam os ciclos e o crescimento econômico. Desde o 

início desses estudos, as novas combinações de fatores de produção tais como novos produtos, 

processos, criação de novos mercados, acesso a novas fontes de matéria prima e reorganização 

da indústria foram consideradas inovações.  

JCR Periódico ISSN
Fator de 

impacto

3 JOURNAL OF MANAGEMENT (ONLINE) 1557-1211 8.080

4 ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL 0001-4273 6.700

6 JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES 0047-2506 6.198

12 STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL 0143-2095 5.482

15 JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 0022-2380 5.329

17 ORGANIZATIONAL RESEARCH METHODS 1094-4281 4.918

20 TECHNOVATION 0166-4972 4.802

21 ACADEMY OF MANAGEMENT PERSPECTIVES 1558-9080 4.686

25 HARVARD BUSINESS REVIEW 0017-8012 4.374
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Continuando no campo de estudo de definição de inovação, Baregheh, Rowley e 

Sambrook (2009) focaram no ambiente organizacional, avaliando bibliografia que incluía o 

estudo de Schumpeter (1934). A conclusão foi que áreas diferentes definem inovação de formas 

distintas e como consenso, inovação foi definida como algo novo ou melhoria de algo existente 

nas organizações.  

Outra fonte importante na definição de inovação é o Manual de Oslo publicado pela 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), também chamada de 

OCDE em português (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). O 

objetivo do manual é orientar e padronizar conceitos, metodologias e construção de estatísticas 

e indicadores de pesquisa e desenvolvimento de países industrializados, com proposta de 

diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação tecnológica. A publicação 

original data de 1990 e foi atualizada mais recentemente em 2005 (OECD, 2005). Neste 

documento são definidos quatro tipos de inovação: produto, processo, organizacional e 

marketing e independentemente do tipo, inovação foi definido como a implementação de algo 

novo ou significativamente melhorado.  

Continuando no amadurecimento da definição de inovação, Oerlemans, Knoben e 

Pretorius (2013) definem inovação como incremental quando produtos e serviços existentes 

apresentam melhorias tecnológicas nas novas versões e como radical quando a tecnologia é 

nova no mercado.  

Inovação não está limitada às economias mais avançadas nem aos setores de tecnologia. 

Hoje a inovação se tornou fenômeno global, afetando todos os setores da economia, incluindo 

alimentação e agricultura, que está entre os mais antigos e básicos setores de atividade de acordo 

com o relatório Índice Global de Inovação (WIPO, 2017b). 

No mais recente relatório do Índice Global de Inovação 2017 (WIPO, 2018a) foram 

analisados 126 países. O Brasil está posicionado em 64º globalmente, 15º dentre os países de 

renda média para alta, 6º na região da América Latina e Caribe, 85º no ranking de eficiência 

(contribuições em relação aos resultados) e está considerado dentro do grupo de países 

inovadores ineficientes, em relação ao PIB. Para efeito de comparação com outros membros do 

grupo BRICS, o Brasil ocupa a pior colocação global, atrás de China (17º), Rússia (46º), Índia 

(57º) e África do Sul (58º).  

Edições anteriores do mesmo relatório (WIPO, 2017b) sempre reconheceram que a 

atividade inovadora tende a se concentrar em regiões geográficas específicas, mas sem forma 

de medir a atividade na região ou de comparar entre regiões. Neste ano uma primeira proposta 

foi publicada, partindo de registro internacional de patentes. Neste relatório com foco em 
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agricultura, a CNI (Confederação Nacional das Indústrias) e o SEBRAE (Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas) mereceram agradecimento especial pelo apoio. Uma 

análise detalhada do número de patentes por país está disponível na base de dados da 

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO, 2017a). 

 

2.3. Gestão e medição de inovação  

Depois de definir inovação, o desafio sequencial é como gerenciar o que é gerado. Nesta 

linha, o tema também já vem sendo estudada há tempos, como verificado em Burns e Stalker 

(1961), que abordou as dificuldades da nova indústria de eletrônicos (na época), em um período 

altamente mecanicista, cuja gestão orgânica já mostrava ser mais adequada para o ambiente 

mais fluido e de mudança mais frequente. 

Mais recentemente a forma de gestão se adapta ao tipo de inovação. Segundo Sarquis et 

al. (2017), o modelo mais tradicional de gestão de inovação é chamado de closed innovation, 

em que somente recursos internos são utilizados. O modelo de open innovation surgiu com a 

globalização e com o surgimento de intermediários na comercialização de ideias. Foi constatado 

que no Brasil as empresas com sistema de gestão integrada ou certificadas pela norma ISO têm 

maior facilidade na gestão da inovação. Das empresas estudadas por Sarquis et al. (2017) 

existiam investimentos tanto para inovação incremental quanto a radical, em linha com a 

definição de Oerlemans, Knoben e Pretorius (2013).  

Como não se controla o que não se mede, torna-se primordial definir como inovação 

será medida.  Seguindo nesse objetivo, Mayer, Warr e Zhao (2018), discutiram a forma de medir 

inovação recentemente através de um estudo envolvendo 3.000 empresas listadas em bolsa 

entre os anos 2001 e 2014. Na metodologia foi normalizado os resultados para o tamanho das 

empresas e também se excluiu empresas da Califórnia (que poderiam levar a resultados 

tendenciosos), além de fazer distinção entre produções inovadoras (novos produtos, sem limites 

de investimento) e eficiência de inovação (quantidade gerada relativa ao investimento). Um dos 

indicadores utilizados foi o número de patentes requeridas e patentes citadas no ano (novos 

produtos) e uma das conclusões do trabalho foi que políticas pró-diversidade aumentam a 

eficiência de inovação e o valor da empresa como consequência. As diversidades consideradas 

no estudo incluíam gênero e outras minorias. 

Analisando o Brasil através da forma de medição utilizada por Mayer, Warr e Zhao 

(2018) através de geração de patentes, o Brasil ocupa a 25ª posição no ranking global de registro 

de patentes pelo sistema PCT (Patent Cooperation Treaty), desenvolvido pela OMPI para 

comparar a performance de países (WIPO, 2018b, A27). Quando o número de patentes é 
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comparado ao PIB (Produto Interno Bruto), o Brasil cai para 51º. Um dos indicadores que 

contribui para o ranking final é o de mulheres com diplomas avançados e empregadas em 

relação ao número total de empregados, objetivando mostrar a sofisticação do capital humano. 

Neste caso individual, o Brasil cai um pouco mais, ficando em 55º lugar neste indicador (WIPO, 

2017b).  

Para garantir um alcance mundial, a OMPI tem escritórios no mundo para receber 

aplicações pelo sistema PCT, que permite a quem aplica a proteção da patente simultaneamente 

em diversos países por meio de uma única aplicação internacional. Olhando a performance dos 

escritórios no mundo temos um recorde: o escritório do Brasil vem em último lugar no tempo 

de processamento (WIPO, 2017c), ou seja, o que demora mais no processo desde registro da 

patente até a conclusão do parecer (95 meses), sendo o Irã o país mais rápido (9 meses). Com 

essa baixa eficiência, o Brasil ocupa o 2º lugar na classificação dos países com maior percentual 

de solicitações rejeitadas e abandonadas com cerca de 80% (penúltimo em patentes aceitas 

sobre as solicitadas), só perdendo para a Tailândia (WIPO, 2017c), pois 95 meses (ou quase 8 

anos) é quase o tempo médio de validade de uma patente (10 anos). 

 

2.4. Relevância da diversidade 

Uma tentativa de estudar o impacto da diversidade em inovação foi tentada há quase 

trinta anos por Bantel e Jackson (1989), analisando as características da alta liderança: idade, 

tempo de firma e nível educacional, comparando inovação técnica e administrativa em 199 

instituições bancárias. Uma das conclusões (e limitações) foi que a homogeneidade dos 

banqueiros era alta, limitando as conclusões do estudo.  Já em 1989 uma das sugestões era a de 

testar outra indústria com diversidade de sexo, raça e país de nascimento. 

Em anos recentes, diversidade de gênero tem recebido bastante atenção pois alguns 

países têm legislação que obriga os conselhos de administração (“CA”) das empresas a ter cota 

mínima de mulheres (Lorenzo et al., 2017), tais como Islândia e França (40%), Noruega (40% 

ou mais dependendo do tamanho do CA), Itália (33%) e Alemanha (30%). 

Trazendo para o contexto mundial, em 25 de setembro de 2015, os 193 países membros 

da ONU (Organização das Nações Unidas) se comprometeram com um plano de quinze anos 

contendo 17 objetivos de desenvolvimento sustentável para ser atingido até 2030. O objetivo é 

eliminar todas as formas de pobreza, lutar contra desigualdades e gerenciar mudanças 

climáticas com um plano de ação para pessoas, planeta e prosperidade (UN, 2015). Cada 

objetivo possui metas específicas para serem atingidas durante os quinze anos até 2030, 
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totalizando 169. Um desses objetivos (o número 5) é “atingir a igualdade de gênero e empoderar 

todas as mulheres e meninas”. 

O tópico inclusão e diversidade foi considerado uma das 12 forças que, segundo Bhalla, 

Dyrchs e Strack (2017), vão alterar radicalmente a forma como as organizações trabalham hoje. 

Como exemplo desta nova forma de trabalho, ASIAN... (2017) descreve que o número de 

bilionários asiáticos está maior que o de americanos, mostrando outra das forças identificadas 

que inclui diversidade de forma indireta: a da nova composição demográfica e mudança em 

poder econômico e geopolítico.  Lorenzo et al. (2017) também exemplifica essas forças usando 

a Coca-Cola como exemplo, que teve apenas um de seus últimos CEO’s nascidos nos Estados 

Unidos, ratificando que os berços de inovação mudaram da origem tradicionalmente americana. 

As vantagens de diversidade para empresas foram estudadas por Rock, Grant e Gray 

(2016) onde mostraram que equipes com maior diversidade inerente (raça e gênero) ou 

adquirida (experiência e cultura) têm maior probabilidade de ser mais engajadas e de melhorar 

a performance do negócio. A razão principal apontada é que times homogêneos ficam na zona 

de conforto, concordam mais uns com os outros e se entendem facilmente, o que não é bom 

para performance. Por outro lado, equipes heterogêneas obtêm performance superior porque 

para atingir um denominador comum é necessário investir mais recursos, tais como tempo e 

energia. Os autores também constataram que diversidade aumenta sim o conflito, mas não ao 

ponto que se imaginava, provando contrário mais um viés inconsciente que as pessoas possuem 

em relação à diversidade de equipes. A sugestão para melhor se beneficiar das diferenças foi de 

que estas fiquem expostas, ao invés de escondidas, salientando que os conflitos observados não 

foram por diferenças de ideias, mas sim por diferenças de valores. Por fim concluíram que, 

enquanto não se estudar como a diversidade é percebida por seus líderes, as organizações 

podem encontrar indivíduos que só veem isso como obrigação social (BARBOSA et al., 2007; 

KOCHHANN; RODRIGUES, 2016), o que traz dificuldades ao dia a dia. Ainda sobre 

percepção de diversidade, Hunt et al., (2018) concluíram que a percepção de diversidade varia 

entre empresas. Se para umas seria apenas para atender à legislação, para outras uma questão 

de justiça e/ou responsabilidade social corporativa, mas para algumas é parte da estratégia e de 

vantagem competitiva. 

Alinhada com Rock, Grant e Gray (2016), a forma de integrar pessoas entre grupos 

heterogêneos foi analisada por Jang (2017). O avanço no conhecimento teórico da criatividade 

coletiva de equipes multiculturais, concluindo que quando a equipe possui um membro 

multicultural, que promove a integração entre pessoas de grupos heterogêneos, este é chamado 

de intermediário (“corretor”) por facilitar as interações. Esse novo conceito ilumina o efeito da 
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maior criatividade em equipes multiculturais e adiciona mais uma variável à pesquisa de Rock, 

Grant e Gray (2016). 

Continuando a linha sugerida por Rock, Grant e Gray (2016) sobre como os líderes 

percebem diversidade, Ellemers e Rink (2016) fizeram estudo genérico sobre diversidade de 

grupos de trabalho, sem focar especificamente em gênero. O principal ponto levantado em 

relação a percepção da diversidade foi que diferenças visíveis não necessariamente indicam 

diferentes ideias ou habilidades. O estudo conclui que minorias avaliam diversidade de trabalho 

em grupo de forma diferente que os do grupo de maioria, pois as perspectivas individuais sobre 

diversidade no ambiente de trabalho são diferentes. Além disso, é salientado que apenas esperar 

que indivíduos de grupos de minoria se adaptem ao grupo maior subestima o benefício potencial 

da diversidade, pois negligenciar as necessidades dos empregados do grupo majoritário pode 

causar resistência à mudança e assim abrindo portas para a oportunidade levantada por Jang 

(2017). 

E para elaboração de estratégia e/ou políticas de diversidade de uma empresa, 

Wittenberg-Cox (2016) discute a necessidade de incluir os grupos dominantes (homens 

brancos), pois os líderes que obtêm sucesso nos esforços de diversidade fazem com que todos 

os trabalhadores se sintam incluídos e valorizados, contribuindo para um clima organizacional 

que promova os benefícios da diversidade.  

 

2.5. Diversidade de gênero 

 

2.5.1. Impacto financeiro 

A correlação entre diversidade de gênero e retorno financeiro foi publicada em diversos 

artigos. A começar por riqueza de países, o relatório The Global Gender Gap Report 2017 

(WEF, 2017) salienta a forte correlação entre a desigualdade de gênero em um dado país e a 

performance econômica associada. As variáveis analisadas no estudo são sucesso na educação, 

saúde e sobrevivência, participação e oportunidades econômicas e empoderamento político.  

Com base nos resultados de 2017 (WEF, 2017), somente em 100 anos seria atingida a 

paridade nestes quesitos. No ranking geral, o Brasil ficou em 90º (85º em 2015), atrás de países 

como a Indonésia (84º) de maioria muçulmana, de um total de 144 países. Para relativizar o 

ranking geral, as colocações do Brasil por categoria foram 83º em participação e oportunidades 

econômicas, 1º em sucesso na educação e saúde e sobrevivência e 110º em empoderamento 

político. No ranking regional (América Latina e Caribe), o Brasil aparece em 22º de um total 
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de 24 (à frente apenas de Paraguai e Guatemala). O Brasil regrediu, particularmente no campo 

político, estando na pior colocação desde 2011. Dos 144 países analisados, 60 países mostram 

piora no índice em relação ao ano anterior (sendo o Brasil um destes). Neste ritmo, ainda levará 

cem anos para que paridade seja alcançada (comparada com 83 anos na edição anterior em 

2016). 

Este cenário de desigualdade de gênero no mundo foi analisado por Woetzel et al. 

(2015). O cálculo do cenário em que as mulheres atinjam completa paridade de gênero com os 

homens, participando plenamente na vida econômica, foi estimado de causar aumento na 

geração de riqueza global em mais de 25% (34% para América Latina) comparando com o 

cenário atual projetado de produto interno bruto em 2025. Os cerca de 12 trilhões de dólares 

americanos adicionados à economia seriam suficientes para justificar economicamente a 

implantação de políticas de diversidade de gênero nas empresas. As maiores desigualdades 

identificadas foram em participação política, posições de liderança e trabalhos domésticos não 

remunerados. Entretanto os autores salientam que esse resultado só será atingido quando 

diversas iniciativas forem implantadas pela sociedade: governo, indivíduos, empresas etc., 

enfatizando que a mulher não conseguirá atingir a paridade no ambiente de trabalho, se a 

paridade não for primeiramente endereçada na sociedade em que vive, pois o ambiente de 

trabalho é um espelho da sociedade.  

A julgar pelo discurso pelo dia internacional da mulher de 2017 do presidente da 

república, o Brasil terá dificuldades em atingir a paridade na sociedade, pois: 

 

[...] o papel da mulher na sociedade ainda está restrito a cuidar de marido e filhos, e 

sua participação na economia limitada a acompanhar o impacto da inflação no 

orçamento familiar através do acompanhamento dos preços nos supermercados. 

(TEMER, 2017) 

 

Com base nesse discurso, a paridade no ambiente de trabalho no Brasil estaria bem mais 

distante que o ano de 2025 estimado por Woetzel et al. (2015).  

Hunt et al. (2018), ratificaram o estudo de Woetzel et al. (2015) para diversidade de 

gênero, mostrando a maior probabilidade de performance financeira acima da mediana nacional 

de indústrias entre empresas do 1º e 4º quartil de diversidade de gênero (Figura 4) e também 

em criação de valor (Figura 5). 
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Figura 4 - Comparação com estudo anterior (Woetzel, 2015 e Hunt, 2018): probabilidade de 

performance financeira (margem de LAJIR)1 acima da mediana nacional de indústrias entre 

empresas do 1º e 4º quartil de diversidade de gênero (%) 

 

Fonte: McKinsey (Hunt et al., 2018) 
1 LAJIR – Lucro antes de Juros e Imposto de Renda 

 

Figura 5 - Como diversidade de gênero correlaciona com performance financeira: 

probabilidade de performance financeira (margem de LAJIR)1 acima da mediana nacional de 

indústrias entre empresas do 1º e 4º quartil de diversidade de gênero (%) 

 

Fonte: McKinsey (Hunt et al., 2018) 
1 LAJIR – Lucro antes de Juros e Imposto de Renda 
2 2014 results are statistically significant at p-value <0.1; 2017 results are statistically significant at p-value <0.05 
3 Gender executive data: for 2014, N = 383; for 2017, N = 991 

 

Entre os dois estudos, não apenas a tendência se manteve, mas a disparidade cresceu, 

juntamente com o tamanho da amostra (346 empresas nos Estados Unidos e no Reino Unido 

vs. mais de 1.000 empresas em 12 países) e a confiança estatística dos resultados.  

Hunt et al. (2018) concluíram que a dimensão diversidade de gênero no nível de 

executivos tem correlação positiva com rentabilidade e com criação de valor, conforme Figura 

5. Quanto maior a diversidade, maior a probabilidade de melhor resultado financeiro.  

Estudos separados chegaram a conclusões semelhantes. Noland, Moran e Kotschwar 

(2016) analisaram 21.980 empresas globalmente, com escritórios corporativos em 91 países. 

Os resultados sugerem que a presença feminina em posições de liderança corporativa 
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(Conselhos de Administração e Diretoria Executiva) apresenta uma correlação positiva com a 

melhoria da performance financeira da empresa se comparado com empresas com menos 

mulheres nos altos escalões. Na amostra analisada, as mulheres estavam ausentes de quase 60% 

dos Conselhos de Administração, um pouco mais da metade das Diretorias Executivas e em 

mais de 95% das posições de Diretor Presidente. Entretanto, os autores observam que os países 

que hoje estão mais avançados em participação feminina nas empresas (França, Finlândia, 

Islândia, Noruega e Espanha) passaram por um processo político em que foi necessário que o 

governo estipulasse leis que determinavam o mínimo de mulheres nos Conselhos de 

Administração de empresas estatais. Destes países, somente Noruega e Islândia replicaram a lei 

de cotas para os Conselhos de Administração de empresas de capital aberto em suas respectivas 

bolsas de valores: coincidência ou não, esses dois países são o que têm maior participação 

feminina nos Conselhos (40% e 51% respectivamente). 

A agência governamental britânica Innovate UK, (SCIENCE..., 2017) estima que o 

Reino Unido perca aproximadamente dois bilhões de libras esterlinas (aproximadamente 10 

bilhões de reais) por ano, devido à falta de mulheres como empreendedoras em ciências e outras 

áreas sociais.  

 

2.5.2. Impacto em inovação 

Dentre as dificuldades de relacionar gênero e inovação existem as definições atuais de 

inovação. Estreitando o foco na relação entre gênero e inovação, Blake e Hanson (2005) já 

criticavam a definição de inovação, salientando que o que se definiu como inovação é um 

mercado onde há viés de raça (branca), gênero (masculino) e idade (jovens). Como exemplo, 

elas citam que inovação ocorre em diversos lugares e setores econômicos onde não está sendo 

medido, como as pequenas empresas locais. 

Alsos, Ljunggren e Hytti (2013), afirmam que é desafiador revelar como gênero causa 

impacto em inovação quando está escondido dentro de processos, organizações e sistemas, haja 

vista que o processo de inovação apresenta viés de gênero e que o poder público deve levar isso 

em conta no momento de elaborar políticas públicas. 

Economist Inteligente Unit (2008), afirma que quando uma equipe é formada por 

empregados com maior diversidade, o resultado do trabalho (solução do problema) é mais 

inovador do que quando todos os empregados compartilham o mesmo ponto de vista e que nos 

fornecedores (produtos e serviços), as empresas apreciam diversidade na cadeia fornecedora 

pois trazem inovação, fazendo-a mais competitiva.  
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Olhando para a diversidade no Conselho de Administração, Kanadli e Zhang (2017) 

verificaram que a relação entre diversidade de área de formação no Conselho de Administração 

tem maior impacto na inovação de processo do que a diversidade de gênero. Esse trabalho abriu 

caminho para o estudo do impacto de um presidente de Conselho de Administração forte sobre 

a inovação de processo das empresas.   

Em amostra longitudinal, Dezso e Gaddis Ross (2011) analisaram as empresas que 

formavam o índice Standard & Poors 1.500 durante 15 anos, concluindo que quanto mais 

mulheres em posições de liderança em empresas cuja estratégia fosse orientada para a inovação, 

melhor o resultado da empresa. A relação de melhoria só foi observada nesse segmento. 

Outros estudos localizados principalmente na Europa chegaram a conclusões similares. 

Na Dinamarca, Østergaard, Timmermans e Kristinsson (2011) investigaram o impacto de 

aspectos intangíveis de diversidade (idade, gênero, raça e área de formação) em inovação, 

considerando empregados de vários níveis hierárquicos. A conclusão é que que havia correlação 

positiva para gênero na amostra de 1.648 empresas locais.  

Na França, Galia e Zenou (2013) analisaram o impacto de diversidade (gênero e idade) 

no Conselho de Administração em quatro tipos de inovação (produto, organização, marketing 

e processo) em 176 empresas locais. A conclusão foi que gênero influenciou positivamente em 

inovação de marketing, sendo nulo para inovação da organização e negativo para inovação de 

produto. Já inovação de processo não sofreu impacto da diversidade (gênero ou idade).  

Na Espanha, Díaz-García, González-Moren e Sáez-Martínez (2013) constataram 

impacto positivo da maior presença de mulheres nos resultados de inovação radical de equipes 

de pesquisa e desenvolvimento. Com a maior diversidade, verificou-se que a dinâmica formada 

nas equipes favorecia o aparecimento de soluções novas, em ambiente de incerteza, culminando 

na inovação radical. Entretanto, o mesmo impacto não foi verificado em inovação incremental, 

já que se reconhece que as habilidades e qualificações também variam entre os tipos de 

inovação. 

Também na Espanha, Romero-Martínez, Montoro-Sánchez e Garavito-Hernández 

(2017) estudaram o impacto de gênero e nível educacional dos empregados de uma empresa na 

geração de inovação. Nesse contexto, os resultados do trabalho demonstraram que a diversidade 

de gênero favorece a inovação de produto que seja novo no mercado, em linha com Díaz-García, 

González-Moren e Sáez-Martínez (2013), estando de acordo com a definição de inovação 

radical proposta por Oerlemans, Knoben e Pretorius (2013) na seção 2.2 (Definição de 

inovação).  
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Outro estudo abrangente, que relaciona inovação e gênero, e analisa empresas da 

Alemanha, Suíça e Áustria, foi feito por Lorenzo et al. (2017), envolvendo a BCG e a 

Universidade Técnica de Munique. Com análise empírica e por meio de métodos estatísticos, 

foi quantificada a relação entre diversidade de gestão (todos os níveis e não somente executivo) 

e inovação. Diversidade foi definida em gênero, país de origem, experiência de indústrias e 

histórico de carreira, enquanto que inovação foi definida como novas fontes de receitas. Este 

estudo mostrou uma clara relação entre inovação e diversidade, apesar de os tipos de 

diversidade causarem impactos distintos em diferentes empresas. Mesmo com a limitação 

geográfica (171 empresas na Alemanha, Suíça e Áustria), os autores acreditam que as 

conclusões possam ser extrapoladas mundialmente. 

Alinhado com Mayer, Warr e Zhao (2018), o estudo anterior de Valera e Fernandes 

(2014) utilizou a métrica de geração de patentes como forma de avaliar o impacto em inovação 

em nove países da América Latina, por gênero desde 1990 a 2006, focando na área de pesquisa. 

Entretanto, a amostra estava enviesada, pois 47% das patentes emitidas no período foram 

brasileiras, 23% no México e 13% na Venezuela. De forma geral, 3,62% das patentes foram 

geradas apenas pelo gênero feminino, 79,44% pelo gênero masculino e 16,94% por equipes 

mistas. Esse resultado é similar ao encontrado em outros países, tais como Estados Unidos e 

Espanha. Quando analisado o setor privado, as diferenças se acentuam, fazendo com que 

homens patenteiem até 27 vezes mais que mulheres. Os autores sugerem que um aumento de 

diversidade nas equipes possa contribuir para um aumento de patentes para ambos os gêneros.  

Olhando para as políticas públicas para compreender os resultados obtidos por Valera e 

Fernandes (2014), Pecis (2016) sugere que estas possam estar por trás de um maior 

investimento em pesquisa para áreas com menor participação feminina, como por exemplo 

ciência e tecnologia. Assim, ficaria silenciosa a exclusão feminina, fazendo invisíveis as 

organizações tipicamente femininas, reforçando e perpetuando o ciclo não inclusivo. Essa 

conclusão foi reforçada por Beede et al. (2011), que verificou a baixa representatividade 

feminina nos cargos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (abreviado por STEM no 

inglês) nos Estados Unidos, apesar de representarem aproximadamente 50% da força de 

trabalho e de detentores de diploma. 
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3 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

Nesse capítulo será descrita a estratégia metodológica utilizada na coleta e análise dos 

dados, objetivando encontrar respostas à pergunta de pesquisa. Além disso, o capítulo também 

inclui o tipo de pesquisa desenvolvido e conclui com as limitações do método.  

O estudo delimita-se pela análise de dados secundários, tais como produção de patentes, 

censo educacional, consulta a periódicos nacionais e internacionais, etc. A correlação entre 

gênero e inovação será analisada através da demografia de gênero entre níveis de formação 

(graduação, mestrado, etc.), áreas de formação (exatas, humanas, etc.) e produção científica 

através de patentes. 

 

3.1. Tipo de pesquisa 

Creswell (2007) apresenta diversas opções de uso da teoria em métodos quantitativo, 

qualitativo e misto. Para este estudo, elegeu-se o método misto exploratório sequencial, 

empregando a teoria por uma lente (ou perspectiva) teórica qualitativa devido ao tema abordado 

ser relacionado a gênero. A parte inicial qualitativa exploratória está em linha com diversos 

autores quando o tópico é relativamente novo, conforme verificado pelo baixíssimo número de 

artigos A1 com esta correlação e validados por Babbie (2004), Rodrigues (2007) e Vergara 

(2016).  

[...] o método de pesquisa exploratória ocorre tipicamente para três razões: (1) 

satisfazer a curiosidade do pesquisador e desejo por melhor entendimento, (2) testar a 

viabilidade de se fazer um estudo mais extensivo, e (3) desenvolver os métodos a 

serem empregados em qualquer outro estudo subsequente. (BABBIE, 2004, p. 88) 

 

[...] Não pretende resolver problemas. Não se propõe a explicar fenômenos. Não se 

destina a compreender a intimidade das subjetividades. Nem mesmo pretende 

descrever detalhes intrincados de fenômenos complexos. A pesquisa exploratória 

destina-se a esclarecer do que se trata, a reconhecer a natureza do fenômeno, a situá-

lo no tempo e no espaço, a inventariar suas manifestações variadas, seus elementos 

constitutivos, ou as contiguidades presentes à sua manifestação. É uma operação de 

reconhecimento, uma sondagem destinada à aproximação em face do desconhecido, 

própria das iniciativas pioneiras, quando não se tem fontes secundárias profundas, 

nem experiência com o objeto do estudo. (RODRIGUES, 2007, p. 28) 

 

[...] é realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. 

Por sua natureza de sondagem, não comporta hipóteses que, todavia, poderão surgir 

durante ou ao final da pesquisa (VERGARA, 2016 p. 48) 

 

Para relacionar gênero com inovação, o caminho escolhido seguiu a linha de Valera e 

Fernandes (2014), Mayer, Warr e Zhao (2018) e WIPO (2017c), em que será medida a atividade 

inovadora de gênero no Brasil, por meio da análise de patentes (total e percentual de mulheres), 

usando a base de dados da OMPI (Organização Mundial de Propriedade Intelectual ou WIPO). 

Essa base de dados foi escolhida por ser atualizada anualmente, por conter ranking global de 
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registro de patentes pelo sistema PCT (Patent Cooperation Treaty), que permite ao inventor 

registrar a patente para proteção em diversos países e não apenas onde a inovação foi 

desenvolvida. Além disso, também fornece ferramentas para comparar a performance de países. 

O foco é em número de patentes e percentual de participação feminina em patentes registradas 

só por mulheres e por grupos em que haja pelo menos uma mulher.  

A busca pelas bases de dados que pudessem correlacionar gênero e patentes não foi 

linear. Inicialmente pensou-se que os mais recentes estudos de Índice Global de Inovação 2017 

(WIPO, 2018a) e o relatório global de diferença entre gêneros (The Global Gender Gap Report 

2017, WEF, 2017) pudessem responder à pergunta de pesquisa. Entretanto nenhum dos dois 

relatórios disponibilizava ao público as tabelas de dados em Excel e a comparação entre Índice 

Global de Inovação 2017 (WIPO, 2018a) e o do ano anterior (WIPO, 2017b) não fornecia dados 

para uma dissertação. 

Na continuação da busca dos relatórios mais recentes nas bases de dados da OMPI, foi 

encontrado um outro relatório de indicadores mundiais de propriedade intelectual (World 

intellectual property indicators 2017, WIPO 2017c), entretanto as informações de gênero eram 

poucas e sem possibilidade de encadear ideias. Foi quando então surgiu a ideia de buscar dados 

de gênero em relatórios de anos anteriores que a descoberta inesperada ocorreu por 

serendipidade, pois no ano de 2016 havia sido o primeiro ano em que dados de gênero passaram 

a ser reportados e o relatório trouxe uma seção especial sobre o tópico (WIPO, 2016). Este fato 

corrobora com o ineditismo do tema. 

Mas mesmo assim, ainda faltava informação para estruturar a discussão tanto em 

gênero, quanto do sistema PCT e de dados do Brasil. Em busca contínua nas outras publicações 

nas bases de dados da OMPI, foi possível encontrar mais dois relatórios que eram até então 

desconhecidos: Revisão anual do PCT 2018 (Patent Cooperation Treaty Yearly Review 2018: 

The International Patent System, WIPO 2018b) e Fatos e Figuras de Propriedade Intelectual 

OMPI 2017 (WIPO IP Facts and Figures 2017, WIPO 2018c). Somente então com a 

complementação das informações encontradas, foi possível elaborar uma proposição e esta é a 

razão de diversas citações WIPO na dissertação. 

Além dos dados de patente, foram também analisados os dados brasileiros de formação, 

titulação e gênero de mestres e doutores utilizando o mais recente relatório do Centro de Gestão 

e Estudos Estratégicos, Mestres e Doutores 2015: Estudos da demografia da base técnico-

científica brasileira (CGEE, 2015). De posse de todas estas informações, prosseguiu-se à 

segunda parte do método misto exploratório sequencial, quantitativa, seguindo a linha 

hipotético-dedutiva, para responder à pergunta de pesquisa, com tratamento dos dados 
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secundários. Segundo Creswell (2007), a estratégia de procedimentos sequenciais ocorre 

quando “os pesquisadores tentam elaborar ou expandir os resultados de um método com outro 

método. Isto pode significar começar com um método qualitativo para fins exploratórios e 

continuar com um método quantitativo”. A perspectiva teórica da teoria crítica é aplicada no 

sentido em que se interessa na capacitação feminina para transcender as restrições imposta por 

gênero.  

Sendo este um mestrado executivo, por observar a inserção feminina nas empresas em 

sua carreira como executiva, a autora tinha a intuição da existência de uma relação desfavorável 

entre gênero e inovação. Por meio da observação da participação das mulheres nas empresas e 

do valor dado às ideias e opiniões das mulheres nestas, foi levantada a hipótese de que poderia 

haver viés negativo entre gênero e inovação e dessa forma as mulheres poderiam estar de 

alguma forma excluídas de inovações, por uma questão inicialmente discriminatória.  

Essa abordagem está em linha com Kahlmeyer-Mertens et al. (2007), que afirmam que 

um tema de pesquisa precisa ser relevante para o pesquisador e para a sociedade. No caso da 

autora, os quase 20 anos de experiência profissional, permitiram uma exposição a diferentes 

políticas de diversidade (empresas e países) observando resultados bem semelhantes. Para a 

sociedade e também para os pesquisados haverá uma análise crítica da situação atual com 

sugestões de melhoria que visam a diminuir a desigualdade de oportunidades entre gêneros nos 

ambientes de trabalho. A consequência direta da menor desigualdade é um ambiente de trabalho 

mais homogêneo e mais representativo da sociedade.  

A conclusão combina os dados de ambas as fases utilizando os dados e resultados 

quantitativos para auxiliar na interpretação dos dados qualitativos. Essa abordagem é 

apropriada quando se testam elementos de uma teoria emergente e quando o pesquisador precisa 

desenvolver um instrumento, pois os existentes ou são inadequados ou estão indisponíveis 

(Creswell, 2007). Nesse caso, os documentos que possibilitaram a comparação do tema gênero 

e inovação na fase qualitativa foram os escolhidos para prosseguir à fase quantitativa. 

A amostra utilizada foi transversal, pelo estudo ter viés exploratório, utilizando de dados 

secundários já existentes (BABBIE, 2004). Ainda de acordo com o mesmo autor, a relação feita 

entre gênero e inovação utilizando dados não necessariamente gerados para estes fins está na 

definição de análise secundária. O uso de dados secundários (estatísticas existentes) se 

apresenta como método não intrusivo (ou não interferente), em que se estuda o comportamento 

social sem que o pesquisador interfira nos dados, conforme descrito por Eugene Webb (1965). 
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3.2. Coleta de dados 

A estratégia de coleta de dados será descrita de acordo com os objetivos específicos para 

facilitar o acompanhamento.  

 

1º objetivo específico:  

Na análise de periódicos, utilizou-se o sistema de bibliotecas da FGV 

(http://sistema.bibliotecas.fgv.br), o Google acadêmico (https://scholar.google.com.br), o site 

do Academy of Management (http://aom.org/) e o buscador do Google (www.google.com.br). 

Foram feitas buscas avançadas na combinação das palavras “gender” e “innovation” tanto em 

resumo, título e palavras-chave em cada um dos nove periódicos selecionados no Quadro 1.  

Complementando a estratégia de busca de referências bibliográficas descrita na seção 

2.1 (Estratégia de marco teórico), depois da busca em periódicos internacionais, foi feito busca 

na produção científica nacional. Para entender o que já foi estudado no Brasil, foi feita uma 

consulta ao sistema de bibliotecas das FGV, à base SPELL (in spell.org.br) e à base SCIELO 

(in scielo.br) utilizando tanto as palavras-chave “gender & innovation”, quanto “gênero & 

inovação”, limitado aos 100 primeiros artigos.  

Além das buscas nos periódicos A1, foram feitas buscas em livros (combinando ambas 

as palavras-chaves), outros periódicos publicados fora da classificação A1 da Capes e do 

cálculo do fator de impacto do Journal Citation Reports (JCR, 2017). Como exemplo, destaca-

se o International Journal of Gender and Entrepreneurship (ISSN: 1756-6266), publicado pela 

Emerald, em que alguns artigos foram publicados por autores de países de predominância 

nórdica (Suécia, Noruega e Finlândia). Como este periódico não tem fator de impacto calculado 

pelo JCR, mas tem nota de citação (CiteScore) calculada pela base Scopus (recém lançada em 

dezembro de 2016), apenas para efeito de comparação, verificaram-se as diferentes notas para 

os periódicos selecionados, conforme Tabela 1. 

 

http://sistema.bibliotecas.fgv.br/
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Tabela 1 - Comparação entre fator de impacto JCR e nota de citação Scopus para os periódicos 

selecionados 

 

Fonte: A autora (2018), com base em Jornal Citations Reports (JCR), 2017 e Scopus 2017 

Nota 1: JCR (Impact Factor), Scopus (CiteScore) 

Nota 2: JCR/Scopus é a relação em Impact Factor e CiteScore 

 

Excetuando-se o periódico Harvard Business Review, e o não medido pelo JCR 

(International Journal of Gender and Entrepreneurship), as diferenças entre as notas das 

publicações não são muito diferentes, dado que média e mediana estão próximas em 96% e 

95% respectivamente. Dessa forma, supõe-se que o periódico não medido ainda pelo JCR terá 

nota não muito diferente da Scopus, quando efetivamente medida. 

 

2º objetivo específico:  

Para poder argumentar se a questão discriminatória é hipótese plausível, foi aplicada 

uma estratégia exploratória sequencial, envolvendo inicialmente uma primeira coleta e análise 

de dados qualitativos. Os documentos escolhidos foram os do Centro de Gestão e Estudos 

Estratégicos (CGEE, 2015) e as da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO, 

2016, 2017a, 2017b, 2017c, 2018a, 2018b, 2018c), seguindo uma pesquisa documental que 

podia ou não incluir tabelas estatísticas para o estudo da relação entre gênero e inovação.  

Nesses dados não há intenção de fazer correlação direta entre as variáveis, mas 

simplesmente verificar se há alguma relação negativa entre gênero e inovação começando pela 

possibilidade de mulheres não escolherem as carreiras que geram mais inovação pelos critérios 

atuais de medição (patentes, por exemplo).  

A análise destas bases de dados indicou uma oportunidade de correlação que permitiria 

demonstrar se há um viés, que será discutido em gráficos e quadros. 

Periódico ISSN JCR SCOPUS JCR/SCOPUS

JOURNAL OF MANAGEMENT (ONLINE) 1557-1211 8.080 8.030 101%

ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL 0001-4273 6.700 7.440 90%

JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES 0047-2506 6.198 7.270 85%

STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL 0143-2095 5.482 6.420 85%

JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 0022-2380 5.329 5.070 105%

ORGANIZATIONAL RESEARCH METHODS 1094-4281 4.918 5.790 85%

TECHNOVATION 0166-4972 4.802 4.570 105%

ACADEMY OF MANAGEMENT PERSPECTIVES 1558-9080 4.686 4.170 112%

HARVARD BUSINESS REVIEW 0017-8012 4.374 1.530 286%

INTERNATIONAL JOURNAL OF GENDER AND 

ENTREPRENEURSHIP
1756-6266 N/A 1.350 N/A
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Para os dados estatísticos encontrados, ocorreu a segunda fase de análise de dados 

(quantitativa), seguindo a linha hipotético-dedutiva. Entretanto, como para a maior parte dos 

dados não existiam séries históricas (se existiam, os períodos eram diferentes), foi possível fazer 

apenas uma estatística descritiva. Em apenas um momento não diretamente relacionado à 

gênero e inovação foi possível fazer um teste de inferência (ANOVA).  

Os dados analisados quantitativamente foram de fontes secundárias. Os dados foram da 

mais recente Demografia de Mestres e Doutores (2015, base 2014) e das bases da Organização 

Mundial de Propriedade Intelectual, tais como Indicadores Mundiais de Propriedade Intelectual 

(2016, base 2015 e 2017, base 2016), Tratado de Cooperação de Patentes (2018 a 2012, base 

2017 a 2011) e Fatos e Figuras OMPI (2017 a 2012, base 2016 a 2011).  

Na base de dados de Demografia de Mestres e Doutores existem 299 planilhas, 

separadas em mestres (156) e doutores (143). Destas foram escolhidas aquelas para caracterizar 

a amostra e as que correlacionaram com gênero (D.TIT.05, D.EMP.05, M.EMP.01, M.EMP.05 

e M.EMP.06). 

Já nas bases de dados da OMPI existem algumas centenas de tabelas. Entretanto, apenas 

as bases relacionadas para patentes (PCT) foram utilizadas. Dessas bases de patentes, algumas 

foram escolhidas para caracterização da amostra e outras para correlacionar com a base de 

dados de Demografia de Mestres e Doutores. 

O estudo tenta entender o impacto de gênero em inovação por meio de patentes 

brasileiras e também compara no contexto global. A correlação foi feita com a demografia de 

mestres e doutores no Brasil e como a variável gênero contribui (ou não) para a solicitação de 

patentes brasileiras.  

As definições importantes para o estudo são: 

1. Origem da patente (país do inventor) – é atribuída ao país de residência do 

primeiro autor.  

2. Setor institucional – a classificação entre patentes de empresas ou de academia 

também segue a lógica acima. Se houver mais de um autor, a classificação segue o registro do 

primeiro autor. 

3. Definição de academia – inclui universidades e organizações públicas de 

pesquisa. 

4. Definição de gênero dos autores – seguem a definição de WIPO (2017c), em que 

os nomes dos autores foram alocados por gêneros por país, pois há variação de gênero entre 

países para o mesmo nome. 
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5. Ano de relevância – na avaliação de patente, o ano relevante é o do registro da 

solicitação, e não quando foi autorizada, pois o primeiro reflete de forma mais acurada o 

momento em que ocorreu a inovação. Dessa forma, evita-se o problema de atraso nas análises 

do processo de concessão, em que o escritório do Brasil vem em primeiro lugar no tempo de 

pendência (WIPO, 2017c), desde registro da patente, até a conclusão (95 meses), sendo o Irã o 

país mais rápido (9 meses). 

6. Número de patentes – serão consideradas apenas as registradas 

internacionalmente no sistema PCT. 

7. Participação feminina – patentes com pelo menos uma autora. 

 

3º objetivo específico:  

O material para a análise foi obtido por meio dos periódicos no sistema de bibliotecas 

da FGV ou pela internet.  

A amostra obtida é não probabilística, podendo ser considerada por conveniência, isto 

porque “a inclusão seletiva de estudos, em geral baseada nas impressões do revisor sobre a 

qualidade dos trabalhos. Isso porque as revisões tradicionais geralmente utilizam um critério a 

posteriori para julgar se um determinado estudo deve ou não ser incluído” (FIGUEIREDO 

FILHO et al, 2014). Como o número de artigos científicos encontrados sobre a relação gênero 

e inovação foi baixo, o risco mencionado é reduzido, pois aumenta o tamanho da amostra. 

 

3.3. Tratamento de dados 

O tratamento de dados será descrito de acordo com os objetivos específicos para facilitar 

o acompanhamento.  

 

1º objetivo específico: 

O resultado encontrado para a análise de periódicos selecionados no Quadro 1 pode ser 

encontrado na Tabela 1, em que os números entre parênteses significam que a busca trouxe esse 

número de artigos para as palavras-chave “gender” e “innovation”. Entretanto, a análise do 

artigo considerou-o não aplicável para este estudo, sendo o número fora dos parênteses o 

número efetivamente considerado.  
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Tabela 2 - Número de artigos combinando as palavras “gender” e “innovation”, por periódico 

 

Fonte: A autora (2018), com base em periódicos acima via sistema de bibliotecas FGV, buscando 

em resumo, título e palavras-chave. 

Nota 1: Números entre parênteses significam que a busca trouxe esse número de artigos para as 

palavras-chave.  

Nota 2: Números fora dos parênteses significam os artigos relevantes para este estudo. 

 

O único artigo identificado foi publicado em abril de 2018, reforçando o ineditismo da 

pesquisa com rigor científico requerido por esses periódicos internacionais. Nesse artigo, 

Heyden, Sidhu e Volberda (2018) estudaram inovação gerencial (média e alta), quando alteram 

estrutura, processos e práticas para melhorar o funcionamento organizacional. Utilizaram isso 

comparando com teoria demográfica relacional analisando diversas características, incluindo 

as biodemográficas idade e gênero. O resultado mostra aumento de inovação gerencial quando 

há maior diversidade de gêneros, mas sugere que o teste seja refeito devido à baixa parcela de 

mulheres em função de alta gestão (cerca de 5% da amostra). 

Da busca na produção científica nacional, para entender o que já foi estudado no Brasil, 

o resultado dos artigos publicados por instituições/autores brasileiros (em português, inglês e 

espanhol) pode ser encontrado na Tabela 2. Foram excluídas as duplicidades por base de dados, 

os artigos não relacionados ao tema e os produzidos por instituições/autores estrangeiros.  

 

Periódico Quantidade

JOURNAL OF MANAGEMENT 1

ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL 0 (2)

JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES 0

STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL 0

JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 0 (1)

ORGANIZATIONAL RESEARCH METHODS 0

TECHNOVATION 0

ACADEMY OF MANAGEMENT PERSPECTIVES 0

HARVARD BUSINESS REVIEW 0 (2)
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Tabela 3 - Artigos publicados por instituições/autores brasileiros por fonte 

 

Fonte: A autora (2018), com base em bases de dados acima com palavras-chave 

Nota 1: Números entre parênteses significam que a busca trouxe este número de artigos para as 

palavras-chave.  

Nota 2: Números fora dos parênteses significam os artigos relevantes para este estudo. 

 

A busca trouxe três artigos em espanhol: um venezuelano, um espanhol e um argentino, 

desconsiderados. Dos dois únicos artigos brasileiros, ambos são recentes: junho e julho de 2018.  

Assim como a busca nos periódicos internacionais, o resultado corrobora o ineditismo 

do tema. O impacto de gênero sobre inovação no Brasil (e no mundo) ainda está em fase inicial 

de investigação científica, reforçando a importância de gerar esse conhecimento no contexto 

nacional, para comparar com os resultados da literatura que discutem o tema em outros países, 

publicados fora da classificação A1 da Capes.  

 

2º objetivo específico:  

A primeira etapa de tratamento dos dados obtidos nas bases de dados da OMPI (sistema 

PCT) e da Demografia de Mestres e Doutores foi a caracterização da amostra. Para a 

caracterização da amostra foram utilizados os métodos básicos de estatística descritiva, 

conforme a seguir.  

Como pode ser visto na Figura 6, o número absoluto de solicitações de patentes pelo 

sistema PCT é crescente, sendo o crescimento relativo entre 2003 e 2016 de 102%. A regressão 

do número de solicitações apresenta inclinação positiva, com alta correlação (y = 8743,5x + 

107269, R² = 0,9741).  

 

Fonte Quantidade

Biblioteca FGV - gender & innovation 0 (1)

Biblioteca FGV - gênero & inovação 1 (13)

SPELL - gender & innovation 0

SPELL - gênero& inovação 0

SPELL - género& innovación 0 (1)

SCIELO - gender & innovation 1 (2)

SCIELO - gênero& inovação 0
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Figura 6 - Número total de registros PCT (2003-2017) 

 

Fonte: WIPO (2018b), tabela A1 

 

No caso brasileiro, o número de solicitações pelo sistema PCT segue a mesma tendência 

entre 2008 e 2017, conforme Figura 7. De acordo com o modelo de regressão, a tendência é 

positiva e o coeficiente de explicação do modelo de regressão mais baixo: y = 12,43x + 486,13, 

R² = 0,4328. 

 

Figura 7 - Número total de registros PCT brasileiros (2008-2017) 

 

Fonte: A autora (2018), com base em WIPO (2017a) 

 

Voltando ao cenário global, o gênero feminino também vem aumentando o total e 

patentes pelo sistema PCT no mesmo período (Figura 8). A regressão apresenta inclinação 

positiva, com alta correlação (y = 0,6836x + 20,435, R² = 0,9714).  
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Figura 8 - Percentual de registros PCT incluindo mulheres inventoras (2003-2017) 

 

Fonte: WIPO (2018b), tabela A22 

 

Seguindo o ritmo atual, a paridade de 50% de mulheres somente será atingida em 43 

anos (durante o ano de 2061). Além da “brevidade” de “apenas” 43 anos para atingir paridade, 

o indicador de igualdade de gênero em patentes mostra viés crescente em busca da igualdade. 

Esta tendência é oposta ao relatório global de diferença entre gêneros. WEF (2017) estima em 

mais 100 anos para zerar a desigualdade de gênero e o indicador regrediu, pois necessitava de 

apenas 83 anos em WEF (2016). No caso de sub-índices, existem médias encorajadoras (apenas 

13 anos para a igualdade em educação) e outras desafiadoras (mais 217 anos para a igualdade 

econômica). 

A análise por região geográfica global (Figura 9), mostra que esse crescimento da 

participação feminina nos registros PCT é generalizado e não foi localizado em apenas algumas 

regiões geográficas no mundo. Destaque é dado à Ásia com o maior crescimento entre 2007 e 

2017 (44%) e cerca de 35% de participação feminina. 
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Figura 9 - Percentual de registros PCT com mulheres inventoras por região geográfica no 

mundo (2007, 2012 e 2017)

 
Fonte: WIPO (2018b), tabela A23 

 

Dentre os países com maior participação de mulheres inventoras, destacam-se China e 

Coreia do Sul, com cerca de 50% de solicitações femininas, conforme Figura 10. 

 

Figura 10 - Percentual de registros de patentes internacionais com mulheres inventoras por 

origem (1995-1999 e 2011-2015) 

 

Fonte: WIPO (2016), Figura 2 

 

China e Coreia do Sul se destacando com cerca de 50% de solicitações femininas 

contraria o estudo de WEF (2017), que afirma que a riqueza de países é fortemente relacionada 

com a igualdade de gênero (p. 36). Neste mesmo relatório, China e Coreia do Sul se posicionam 

em 100º e 118º dentre 144 países analisados globalmente para (des)igualdade de gênero. Para 

efeito comparativo, o Brasil classifica-se em 90º, sugerindo que possa haver outros mecanismos 

tais como incentivos de políticas públicas no caso de exclusão feminina de campos geradores 
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de patentes no Brasil. Isto foi sugerido por Valera e Fernandes (2014), Beede et al. (2011) e 

Pecis (2016). 

Ainda na Figura 10, pode-se verificar que o Brasil foi o 2º país que mais cresceu no 

período analisado entre 1995-1999 e 2011-2015 com 201%, ficando atrás apenas do México 

com 331% de crescimento. Comparativamente com países ricos, o Brasil está no mesmo nível 

de Irlanda e Países Baixos no registro de patentes internacionais com mulheres inventoras 

(WIPO, 2016). Entretanto, na escala mundial, o número absoluto de mulheres inventoras no 

Brasil ainda é baixo (Figura 11). 

 

Figura 11 - Número de mulheres inventoras em registros de patentes internacionais por origem 

(2011-2015) 

 

Fonte: WIPO (2016), Figura 3 

 

Comparando os resultados do Brasil em relação aos Países Baixos (referenciados 

anteriormente), o número absoluto de inventoras brasileiras é cinco vezes menor (6.733 vs. 

1.265). Assim, pode-se inferir que apesar de inferior em números absolutos, as brasileiras 

conseguem participar em maior frequência, para que a proporção analisada na Figura 10 seja 

mantida. 

Olhando as diferenças nos setores institucionais, o setor acadêmico tem maior proporção 

de registro de solicitações ao sistema PCT com mulheres inventoras de acordo com WIPO 

(2016). No período entre 2011 e 2015, o Brasil ficou na 3ª colocação com cerca de 2/3 de 

mulheres participando das solicitações de patentes acadêmicas. Em contrapartida, o Brasil está 

entre os países com maior diferença entre a academia e o setor empresarial, mostrando como é 

baixa a participação feminina na inovação empresarial (Figura 12). 
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Figura 12 - Percentual de registros de patentes internacionais com mulheres inventoras por 

setor institucional e origem (2011-2015) 

  

Fonte: WIPO (2016), Figura 9 

 

Em termos de tendência, em ambos os setores (academia e empresarial), o crescimento 

da participação feminina é contínuo, apesar de recente queda na academia, depois de grande 

aceleração (Figura 13). Ambas as curvas apresentam equação do modelo de regressão com 

tendência crescente e bom coeficiente de explicação do modelo de regressão (y = 0,8682x + 

31,259, R² = 0,9414 para academia e y = 0,5135x + 16,644, R² = 0,9693 para empresas).  

 

Figura 13 - Percentual de registros de patentes internacionais com mulheres inventoras por 

setor institucional (1995-2015)

 

Fonte: WIPO (2016), Figura 8 
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Como informação adicional, no Brasil o líder de registros de patentes internacionais 

com mulheres inventoras na área acadêmica é a UNICAMP com 24 submissões em 2017 e na 

área empresarial é a Natura, com 17 submissões (WIPO, 2017a). Os 10 maiores solicitantes 

juntos (academia e empresas) somam 114 submissões (ou cerca de 20% do total nacional). 

Uma das formas de explicar a grande participação feminina no ambiente acadêmico nos 

registros de patentes internacionais com mulheres inventoras (Figura 13) seria pelo fato de o 

setor acadêmico estar mais presente em campos de tecnologia com maior participação feminina 

de registros de patentes internacionais (WIPO, 2016). Isto é validado pela Figura 14.  

 

Figura 14 - Distribuição de registros de patentes internacionais por setor institucional e campo 

de tecnologia (2015) 

 

Fonte: WIPO (2016), Figura 10 

 

Como pode ser visto na Figura 14, pouco mais de um terço dos registros de patentes 

internacionais do setor acadêmico está nos 5 campos com maior participação feminina. Ao 

mesmo tempo, apenas 4% dos registros de patentes internacionais do setor acadêmico está nos 

5 campos com menor participação feminina. Já o setor empresarial mostra um comportamento 

oposto, entretanto mais equilibrado entre os extremos de maior e menor representatividade 

feminina nas patentes. 

O perfil de percentual de registros de patentes internacionais com mulheres inventoras 

no mundo por campo de tecnologia é similar no mundo (Figura 15) e no Brasil (Figura 16) para 

os seis campos com maior e menor participação feminina.  
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Figura 15 - Percentual de registros de patentes internacionais com mulheres inventoras no 

mundo por campo de tecnologia (1995-2015)  

 

Fonte: WIPO (2016), Figura 4 

 

Figura 16 - Percentual de registros de patentes internacionais com mulheres inventoras 

brasileiras por campo de tecnologia (1995-2015)  

 

Fonte: A autora (2018), com base em WIPO (2017c), tabela A40 (parcial) 
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Analisando agora as bases de dados de grandes áreas de mestres e doutores no Brasil, 

as Figuras 17 e 18 trazem o percentual de mulheres mestres e doutores (respectivamente) entre 

2009 e 2014 por grande área. 

 

Figura 17 - Percentual de mulheres entre os titulados mestres no Brasil por grande área (2009-

2014) 

 

Fonte: A autora (2018), com base em CGEE (2015), tabela M.EMP.06 

 

Figura 18 - Percentual de mulheres entre os titulados doutores no Brasil por grande área (2009-

2014) 

 

Fonte: A autora (2018), com base em CGEE (2015), tabela D.EMP.05 

 

Conforme foi possível ver nas Figuras 17 e 18, não há variação maior que 3% para as 

áreas de estudo no período analisado e pode ser que essa variação esteja dentro da margem de 

erro do levantamento, o que não foi informado. Dessa forma é possível inferir uma posição 
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estática para o percentual de mestres de doutoras por área de conhecimento, tanto no mestrado 

quanto no doutorado, para o período analisado.  

Em ambos os cenários de mestrado e doutorado, as engenharias e as ciências exatas e 

da terra apresentam menos de 50% de participação feminina no Brasil e estas são as áreas 

responsáveis por aproximadamente 7 das 8 classificações da OMPI para registro de patentes 

PCT, conforme Apêndice 1. Desta forma, a baixa escolha de área tecnológica por mulheres já 

impacta significativamente o potencial feminino de geração de patentes no Brasil. 

Sendo o requisito do doutorado a defesa de uma tese inédita, infere-se que o registro de 

patentes por doutores seja maior que o de mestres. Dessa forma, é necessário analisar a 

tendência do percentual de mulheres no doutorado em relação ao mestrado para saber se há 

redução que pudesse justificar a baixa participação feminina no registro de patentes PCT no 

Brasil. A Figura 19 apresenta a comparação das médias simples. 

 

Figura 19 - Percentual médio de mulheres entre os titulados mestres e doutores no Brasil por 

grande área (2009-2014) 

 

Fonte: A autora (2018), com base em CGEE (2015), tabelas M.EMP.06 e D.EMP.05 

 

Na maioria das áreas há redução da proporção de mulheres no doutorado, em relação ao 

mestrado. Apesar disso, não há alteração nas áreas de estudo em que mulheres eram maioria e 

minoria. O fato relevante é que as duas únicas áreas em que ocorre acréscimo da participação 

feminina no doutorado são justamente as engenharias e as ciências exatas e da terra, que 

gerariam mais patentes conforme a classificação da OMPI. Isso mostra que, em relação aos 

homens, as poucas mulheres brasileiras que iniciam a carreira acadêmica nas áreas tecnológicas 

não desistem destas ou desistem em menor proporção. 
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A segunda etapa de tratamento de dados das bases de dados da OMPI (sistema PCT) e 

da Demografia de Mestres e Doutores foi o cruzamento das bases. A correlação tentada foi 

entre percentual de patentes internacionais registradas com mulheres autoras e percentual de 

mulheres doutoras no Brasil. 

Devido à diferença de classificação entre as bases nacionais e internacionais, isso só foi 

possível para algumas áreas de conhecimento, dentro das grandes áreas. 

Para selecionar as áreas de comparação entre as bases nacionais e internacionais, foram 

selecionados os cinco campos de tecnologia com maior percentual de registros de patentes 

internacionais com mulheres inventoras, conforme Figura 20. 

 

Figura 20 - Percentual de registros de patentes internacionais com mulheres inventoras para 

alguns campos de tecnologia (1995-2015) 

 

Fonte: Fonte: WIPO (2016), Figura 5 

 

Os cinco campos de tecnologia selecionados foram Biotecnologia, Farmacêutica, 

Química orgânica fina, Química de alimentos e Materiais biológicos, conforme classificação 

OMPI. Estas foram comparadas com as áreas de conhecimento mais próximas de acordo com 

a classificação brasileira (CGEE, 2015). 

A correlação foi feita por meio dos percentuais de formação de doutoras brasileiras nas 

áreas de conhecimento do “Censo Mestres e Doutores 2015” (CGEE, 2015), com percentual de 

registros de patentes internacionais com mulheres inventoras nos campos de tecnologia com 

maior participação feminina em 2015, segundo a Figura 20 (WIPO, 2016). A forma de 

correlação pode ser visualizada no Quadro 2. A grande área CGEE (terceira coluna) foi 

adicionada como informação adicional para mostrar o nível imediatamente superior da área de 
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conhecimento CGEE. A quarta coluna representa uma expectativa da qualidade da correlação, 

conforme será descrito em detalhes na discussão abaixo. 

 

Quadro 2 - Sumário da estratégia de correlação entre as bases internacionais (WIPO, 2016) e 

brasileiras (CGEE, 2015) 

Campo de tecnologia 

(OMPI) 

Área do conhecimento 

(CGEE) 

Grande área (CGEE) Correlação 

Biotecnologia Biotecnologia Multidisciplinar  

Farmacêutica Farmacologia Ciências biológicas 

Química orgânica fina Química Ciências exatas e da 

terra 
 

Química de alimentos Ciência e tecnologia de 

alimentos 

Ciências agrárias 

Materiais biológicos 
Biologia geral, 

bioquímica, microbiologia 
Ciências biológicas  

Fonte: A autora (2018), com base em WIPO (2016), tabela S05A e CGEE (2015), tabela D.EMP.05 

 

Usando a referência OMPI, para os dois primeiros campos de tecnologia (biotecnologia 

e farmacêutica) foi possível fazer correlação direta entre as bases de dados nacional (área de 

conhecimento) e internacional (campo de tecnologia) porque o nome é o mesmo ou é bem 

similar. Para o campo de tecnologia química de alimentos, pode-se inferir que seja também uma 

correlação direta, apesar dos nomes ainda serem próximos. Entretanto para o campo de 

tecnologia química orgânica fina, este está contido na área de conhecimento brasileira chamada 

química, que é bem maior e inclui campos de tecnologia OMPI tais como química 

macromolecular e polímeros e química de materiais básicos. Dessa forma, a comparação não 

fica perfeita. No caso do campo de tecnologia materiais biológicos, este é maior que as 

definições das áreas brasileiras, não havendo correlação direta. Assim foi necessário comparar 

com mais de uma área de conhecimento brasileira. 

O Quadro 3 sumariza a comparação dos resultados das áreas com maior participação 

feminina em 2015, para o ano mais recente. A segunda coluna mostra a participação de 

mulheres no PCT global, a terceira coluna mostra a participação de mulheres no PCT Brasil 

(apenas para informação adicional) e a quarta coluna mostra a tentativa de correlação com dos 

percentuais de formação de doutoras brasileiras nas áreas de conhecimento correlacionadas no 

Quadro 2.  
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Quadro 3 - Sumário dos resultados da correlação entre as bases internacionais (WIPO, 2016) 

e brasileiras (CGEE, 2015) 
Campo de tecnologia 

OMPI 

Participação de 

mulheres no PCT 

global (%) 

Participação de 

mulheres no PCT 

Brasil (%) 

Formação de 

mulheres doutoras 

(%) 

Biotecnologia 57,6 82,8 61,1 

Farmacêutica 55,5 78,7 62,5 

Química orgânica fina 54,1 70,4 50,7 

Química de alimentos 50,7 52,9 73,6 

Materiais biológicos 49,8 71,1 62,6 – 70,3 

Fonte: A autora (2018), com base em WIPO (2016), tabelas S05A e A40 e CGEE (2015), tabela D.EMP.05 

 

Para os cinco campos selecionados, a participação feminina brasileira PCT é superior à 

média global, mostrando que o Brasil contribui favoravelmente para a média global. Já a 

formação de mulheres doutoras está em linha ou maior que a participação global de patentes 

PCT femininas (mas menor que o desempenho brasileiro). Isso ratifica o que foi discutido nas 

Figuras 10 e 11. Apesar de poucas, as mulheres inventoras brasileiras têm alta performance em 

termos de publicação de patentes nestes (e outros) campos de tecnologia. 

As figuras a seguir (21 a 25) mostram a representação gráfica do Quadro 3 para a 

primeira, segunda e a quarta coluna. Para cada figura haverá os dados de participação de 

mulheres no PCT global (%) entre 1995 e 2015 (WIPO, 2016) e de formação de mulheres 

doutoras (%) entre 2009 e 2014 (CGEE, 2015) e para ambas as séries de dados também será 

traçado a linha de tendência e calculada a equação do modelo de regressão. Os números 

representados nos gráficos serão os mesmos do Quadro 3 (último ano) para facilitar a correlação 

entre o quadro (dados mais recentes) e os gráficos (dados históricos). Na figura 25 (materiais 

biológicos) haverá 3 séries dos dados nacionais: biologia geral, bioquímica e microbiologia. 

Na área de biotecnologia (Figura 21), há aumento na participação de mulheres 

inventoras no mundo (y = 0,6241x + 44.329, R² = 0.8863), enquanto que no Brasil parece que 

houve um aumento na formação de doutoras de 2009 até 2011 e depois estagnou nos últimos 

quatro anos (y = 1.025x + 41.982, R² = 0.6529). 
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Figura 21 - Correlação entre WIPO (2016) e CGEE (2015): biotecnologia (BT) 

 

Fonte: A autora (2018), com base em WIPO (2016), tabela S05A e CGEE (2015), tabela D.EMP.05 

 

Na área farmacêutica (Figura 22) há clara tendência de aumento na participação das 

mulheres inventoras no mundo (y= 1.1631x + 32.876, R² = 0.9601), enquanto que no Brasil há 

ligeira queda na formação de doutoras (y= -0.4812x + 71.521, R² = 0.7396), mas com 

estabilização nos últimos três anos (apesar de serem poucos os dados para garantir uma 

estabilização).  

 

Figura 22 - Correlação entre WIPO (2016) e CGEE (2015): farmacêutica (FA) 

 

Fonte: A autora (2018), com base em WIPO (2016), tabela S05A e CGEE (2015), tabela D.EMP.05 
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Na área de química orgânica fina (Figura 23), a participação das mulheres na formação 

de doutoras está estável nos últimos 5 anos no Brasil.  Apesar da inclinação negativa, esta é 

praticamente igual a zero (y = -0.083x + 52.331, R² = 0.4923), enquanto que a tendência de 

inventoras no mundo tem taxa de crescimentos significativa (y = 1.0333x + 34.224, R² = 

0.9477). Vale também mencionar que química orgânica fina é uma especialização da química 

e que os dados brasileiros não são por subárea e incluem também os doutores em química 

inorgânica por exemplo.   

 

Figura 23 - Correlação entre WIPO (2016) e CGEE (2015): química orgânica fina (QM) 

 

Fonte: A autora (2018), com base em WIPO (2016), tabela S05A e CGEE (2015), tabela D.EMP.05 

 

Na área de química de alimentos (Figura 24), a participação das mulheres inventoras 

tem taxa de crescimento maior no mundo (y= 1.1263x + 28.364, R² = 0.9517) que a de mulheres 

doutoras no Brasil (y = 0.7955x + 57.371, R² = 0.9609), apesar da proporção de mulheres ser 

consistentemente maior (em torno de 70% nos últimos 5 anos contra 50%). 
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Figura 24 - Correlação entre WIPO (2016) e CGEE (2015): química de alimentos (QA) 

 

Fonte: A autora (2018), com base em WIPO (2016), tabela S05A e CGEE (2015), tabela D.EMP.05 

 

Na área de materiais biológicos (Figura 25), apesar das 3 áreas (biologia geral – MB1, 

microbiologia – MB2 e bioquímica – MB3) terem claramente maior participação feminina de 

doutoras no Brasil, elas estão praticamente estagnadas, enquanto que as inventoras na área 

materiais biológicos tem forte tendência de aumento no mundo até 2009 (y = 0.8664x + 33.195, 

R² = 0.9009), depois fica estagnado também para os últimos 7 anos. 

 

Figura 25 - Correlação entre WIPO (2016) e CGEE (2015): materiais biológicos (MB) 

 

Fonte: A autora (2018), com base em WIPO (2016), tabela S05A e CGEE (2015), tabela D.EMP.05 
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Além das correlações entre as bases de dados nacionais e internacionais, por ser esta 

uma dissertação de mestrado profissional, foi também feito o teste de empregabilidade dos 

gêneros por tipo de mestrado (acadêmico e profissional), por meio da ANOVA aplicada à tabela 

M.EMP.01 (CGEE, 2015) que mostra o número de mestres acadêmicos e profissionais titulados 

no Brasil a partir de 1996, o número de mestres empregados e taxa de emprego formal dos 

mestres, por sexo entre 2009-2014. A pergunta a ser respondida é: Há diferença entre os gêneros 

para cada tipo de mestrado?  

A maneira de responder a essa questão é usando uma ANOVA (análise de variância), 

com a seguinte estrutura: 

Fatores de controle (ou variáveis de controle): 

Ai - Tipo de Mestrado; Fator Fixo, 2 níveis (acadêmico e profissional) 

Bj - Gênero; Fator fixo, 2 níveis (homens e mulheres) 

O modelo estrutural da ANOVA é o seguinte: Xijk = µ + Ai + Bj(i) + Zk(ij), onde o 

fator de controle Gênero está hierarquizado ao Tipo de Mestrado, por isso a notação Bj(i), o 

que quer dizer que vamos comparar os gêneros para cada tipo de mestrado separadamente. 

As hipóteses possíveis de serem testadas nessa ANOVA são: 

Ho: Não há diferença entre os tipos de mestrado  

Ho: Não há diferença entre os gêneros por tipos de mestrado 

Como a variável resposta (proporção de mulheres) é variável do tipo binomial (não 

segue distribuição normal), para aplicar a ANOVA é necessária uma transformação, que, neste 

caso, a mais indicada é Xtransf = Arcsen (Raiz(x)).  

A matemática envolvida na ANOVA toma a variabilidade experimental total e 

quantifica a contribuição de cada um dos componentes (variáveis) envolvidos na análise, o Tipo 

de Mestrado (Ai), o Gênero (Bj) e a contribuição de outras possíveis variáveis não consideradas 

nessa avaliação, representado pelo resíduo (Zk(ij)). 

A Figura 26 mostra a estruturação do teste estatístico e os resultados do teste da ANOVA 

no software estatístico Minitab para a correlação entre taxa de emprego transformada, tipo de 

mestrado e gênero.  
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Figura 26 - ANOVA: teste estatístico para taxa de emprego transformada vs. tipo mestrado e 

gênero 

Fator                                         Tipo         Níveis          Valores    
Ai = tipo mestrado                   fixo           2                  acadêmico; 

profissional   
Bj = gênero (tipo mestrado)     fixo           2                  homens; mulheres   
Xijk = u + Ai + Bj(Ai) + 

Zk(ij)  Modelo hierarquizado    

       
Análise de variância para Taxa 

Transf      
Fonte DF SS MS F P  
Tipo Mestrado 1 6,29E-02 6,29E-02 1300,53 0,000  
Gênero (Tipo Mestrado) 2 0,003232 1,62E-03 33,43 0,000  
Erro (ou resíduo) 20 0,000967 4,84E-05    
Total     23 6,71E-02     
S = 0,00695310   R-Sq = 98,56%        

Fonte: A autora (2018)  

 

O Quadro 4 mostra as médias encontradas para taxa de emprego transformada. 

 

Quadro 4 - ANOVA: sumário das médias encontradas para taxa de emprego transformada 

Médias homens mulheres Ambos gêneros 

acadêmico 0,9662 0,9335 0,9498 

profissional 1,0504 1,0540 1,0522 
Fonte: A autora (2018)  

 

Como os valores de P na Figura 26 foram menores que 5%, rejeitamos as duas hipóteses 

testadas: existe diferença significativa entre os tipos de mestrado (média acadêmico = 0,9498 e 

média profissional = 1,0522) e também há diferença na taxa de gênero somente no mestrado 

acadêmico. 

A Figura 27 mostra os resultados do teste da ANOVA no software estatístico Minitab 

para a correlação entre taxa de emprego transformada, tipo de mestrado e gênero.  
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Figura 27 - ANOVA: resultados da taxa de emprego transformada vs. tipo de mestrado e gênero 

 

Fonte: A autora (2018)  

 

A melhor maneira de constatar essa diferença é visualmente através do boxplot, 

conforme Figura 28. 

 

Figura 28 - Boxplot: resultados da taxa de emprego transformada vs. tipo de mestrado e gênero 

 
Fonte: A autora (2018)  

 

Como no mestrado profissional os chanfrados coincidem, não há diferença significativa 

entre as médias de taxa de emprego transformada, o que está em linha com o fato de que os 

alunos do mestrado profissional estejam em sua maioria já empregados. Já no acadêmico, 

quando os chanfros não coincidem, há diferença significativa entre as médias de taxa de 

emprego transformada, apesar de as mulheres serem maioria a cursar o mestrado acadêmico, 

conforme Quadro 5. 
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Quadro 5 - Número de mestres acadêmicos titulados no Brasil a partir de 1996, por sexo 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 260,303 287,221 316,344 347,019 378,044 407,781 

Homens 121,065 132,976 145,685 158,944 172,161 185,093 

Mulheres 138,844 153,843 170,251 187,656 205,465 222,274 
Fonte: A autora (2018), com base em CGEE (2015), tabela M.EMP.01 

 

Como a variável média de taxa de emprego transformada perde um pouco o sentido do 

valor, e pela ANOVA já foi possível ver diferenças significativas, a comparação da variável 

original (sem transformar) é mais simples de notar, sendo a análise exatamente igual à ANOVA 

com os dados transformados. 

A Figura 29 mostra os resultados do teste da ANOVA no software estatístico Minitab 

para a correlação entre taxa de emprego, tipo de mestrado e gênero.  

 

Figura 29 - ANOVA: resultados da taxa de emprego vs. tipo de mestrado e gênero 

 

Fonte: A autora (2018)  

 

A melhor maneira de confirmar essa diferença é visualmente através do boxplot, 

conforme Figura 30, sendo o resultado idêntico ao da Figura 28. 

 

Figura 30 - Boxplot: resultados da taxa de emprego vs. tipo de mestrado e gênero 

Fonte: A autora (2018)  
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3º objetivo específico:  

As técnicas e procedimentos de meta-análise foram aplicados de forma sistemática, 

revisando a literatura de pesquisas que relacionaram gênero e inovação, visando a responder à 

pergunta de pesquisa: “Gênero impacta negativamente em inovação no Brasil”. Como houve 

baixíssimo número de periódicos brasileiros, a pergunta a ser respondida nesta etapa foi 

adaptada: “Gênero impacta negativamente em inovação no mundo?”   

Não foi feita comparação quantitativa entre os dados dos diferentes periódicos, apenas 

analisaram-se sistematicamente os dados de forma qualitativa, classificando como “SIM”, 

“PARCIAL” ou “NÃO” se a pergunta de pesquisa foi respondida.  

SIM foi obtido em que gênero ofereceu correlação positiva com aumento de inovação e 

foi testado contra outras variáveis (tipo, idade etc.).  

PARCIAL foi obtido quando gênero foi testado contra diversos tipos de inovação e pelo 

menos um teste deu correlação positiva.  

Para os artigos analisados, a pergunta de pesquisa foi respondida de forma total, 

parcialmente ou inconclusiva em todos os testes, ou seja, não houve resultado NÃO, conforme 

descrito na seção 4 (Discussão dos resultados). A tabela detalhada pode ser encontrada no 

Apêndice 3. 

 

3.4. Limitações do método 

O tempo e os recursos disponíveis para a execução do estudo foram fortes limitadores. 

Estes foram de certa forma mitigados com o uso de bases secundárias por meio de pesquisa não 

intrusiva, correlacionando bases estatísticas existentes para um assunto para qual não foram 

originalmente concebidas.  

A amostra de periódicos escolhidos para atender ao 1º e ao 3º objetivo específicos foi 

intencional (não probabilística), conforme definição de Thiry-Cherques (2009). A seleção 

intencional ou por julgamento, também classificada como acidental ou por conveniência, foi 

descrita como o segundo tipo mais usual de seleção de amostras. O número total de artigos para 

a amostra da meta-análise foi inicialmente limitado em 10, pois, de acordo com o mesmo autor, 

é quando se espera alcançar a saturação em pesquisa qualitativa. O número final ficou em 14, 

com margem de segurança. O fator mitigador do risco da amostra não probabilística foi o fato 

de haver poucos artigos científicos encontrados sobre a relação gênero e inovação. 

Em relação ao 2º objetivo específico, houve três fatores limitadores: a forma de medir 

inovação limitada a registro de patentes (restrição de áreas) e somente patentes internacionais 
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solicitadas ao sistema PCT, as diferentes classificações de campos de atuação entre os dados 

brasileiros de formação profissional e os dados internacionais de patentes e os índices 

comparados (percentual de doutoras brasileiras e percentual de patentes com participação 

feminina no Brasil e no mundo). Mesmo que fosse feita outra correlação por metadados, devido 

à diferença de granularidade entre elas (Figura 17 vs. Figura 32), ainda poderiam existir 

distorções.  
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4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A discussão dos resultados será por objetivo específico para facilitar o 

acompanhamento. 

 

1º objetivo específico:  

O baixo número de artigos científicos relacionando as palavras-chaves “gênero” e 

“inovação” conforme descrito nas seções foi corroborado por Elsevier (2017) e ilustrado na 

Figura 31. O termo inovação esteve ausente da lista que compilou as palavras-chave que se 

repetiram por mais de 40 vezes nas bases consultadas. Isso confirma o que foi discutido na 

seção 3.3 (Tratamento de dados). 

 

Figura 31 - Termos com mais de 40 ocorrências em pesquisas mundiais sobre gênero, no 

período 2011-2015, de acordo com Scopus e VOSviewer 

 

Fonte: Elsevier (2017), página 69.  

 

Este estudo apresenta um cenário quase inédito no Brasil: relacionar gênero com 

inovação no contexto brasileiro, refletindo Elsevier (2017). 

 

2º objetivo específico:  

A discussão dos resultados foca apenas na segunda etapa do método misto exploratório 

sequencial, na fase hipotético-dedutivo onde avalia-se a resposta ao problema de pesquisa nos 

dados secundários. 

A análise dos resultados obtidos por meio do tratamento dos dados das bases da OMPI 

(sistema PCT) e da Demografia de Mestres e Doutores traz revelações interessantes na tentativa 

de testar a hipótese se gênero causa impacto negativo em inovação no Brasil. 
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Em primeiro lugar foi verificado nas bases de dados do Centro de Gestão e Estudos 

Estratégicos que há viés de gênero na formação profissional de mestres e doutores que possa 

explicar a menor participação feminina na inovação. Essa conclusão inicial foi confirmada por 

meio da análise das Figuras 17 e 18. O maior percentual de mestres e doutores do gênero 

feminino está em áreas que não geram patentes como Linguística, Letras e Artes. Ao mesmo 

tempo, os menores percentuais de mestres e doutores do gênero feminino estão nas áreas que 

geram patentes, como engenharias e ciências exatas e da terra. Carrasco (2014) explica essa 

diferença com fatores institucionais, dessa forma requerendo pensamento inovador para reduzir 

essa diferença por meio de políticas públicas para atividades inovadoras lideradas por mulheres, 

integrando a perspectiva gênero.  

Com essa situação, reitera-se a exclusão feminina em geração de patentes por meio da 

análise da Figura 32, pois o sistema PCT é enviesado para classificar patentes tecnológicas. A 

área de necessidades humanas (seção A) é a única que apenas indiretamente registra tecnologia, 

estando todas as outras claramente tecnológicas, nas áreas em que o Brasil forma menos 

doutoras.  

 

Figura 32 - Classificação internacional de patentes por seção 

 

Fonte: http://www.wipo.int/export/sites/www/classifications/ipc/en/guide/guide_ipc.pdf 

 

Para uma tentativa de melhor correlação, tentou-se corresponder os percentuais de 

formação de doutoras brasileiras nas áreas de conhecimento do “Censo Mestres e Doutores 

2015” com o campo de tecnologia nas bases da OMPI, para as cinco áreas com maior 

participação feminina em 2015, conforme Quadro 2. Nessas, a conclusão é que o percentual de 

doutoras formadas nessas áreas no Brasil ligeiramente maior que o percentual de registro de 

patentes com participação feminina no mundo, nas áreas analisadas, exceto em uma delas (e 

por pouca diferença). Isto contribui para que o percentual de registros brasileiros seja superior 

à média mundial nessas áreas. 

Entretanto, como pode ser visto na Figura 7, o número absoluto de solicitações 

brasileiras é baixo. Com base no número absoluto de solicitações internacionais brasileiras, 

http://www.wipo.int/export/sites/www/classifications/ipc/en/guide/guide_ipc.pdf
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qualquer percentual que se aplique da participação de mulheres fará o número ficar menor 

ainda. 

Para que se possa continuar aumentando a proporção de mulheres na solicitação de 

patentes internacionais, uma das formas é por meio de políticas públicas direcionadas.  

Na Figura 33, vale salientar que a taxa de crescimento reportado é em número absoluto 

de solicitações, independente de participação feminina.  

 

Figura 33 - Taxa de crescimento de registros de patentes internacionais por campo de 

tecnologia (1995-2015) (%) 

 

Fonte: A autora (2018), com base em WIPO (2017c), tabela A32 

 

Se houver política pública com foco em aumentar a participação de mulheres em 

solicitação de patentes internacionais, uma das alternativas pode ser focar em áreas com grande 

crescimento de registro de patentes, conforme Figura 33. Ou seja, são setores que, se as 

mulheres não aumentarem a participação rapidamente (como a área líder química de alimentos), 

apesar de hoje ser a quarta área com maior participação feminina, conforme Figura 15, esta 

pode ser diluída rapidamente. 

Além do viés da própria classificação do sistema de patentes, existe outra correlação 

importante no contexto nacional para saber se há viés de gênero na formação profissional que 

possa explicar a participação feminina na inovação brasileira. Independente do campo de estudo 
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escolhido pelas mulheres, a distribuição do investimento público em pesquisa por área de 

conhecimento, também é enviesado para as áreas com menor formação de mulheres, conforme 

verificado nas séries históricas do investimento em bolsas e fomento do CNPq (CNPq, 2015). 

A Figura 34 se comparada à Figura 20 já mostra indícios de viés de maior fomento às 

áreas com menor proporção de doutoras, tais como Ciências Exatas e da Terra e Engenharias e 

de menor fomento à área de Linguística. 

 

Figura 34 - CNPq: percentual de investimentos realizados em bolsas e no fomento à pesquisa 

por grandes áreas (2002-2015) 

 

Fonte: A autora (2018), com base em CNPq (2015), tabela 1.3.1 

 

Já a Figura 35 sacramenta quaisquer dúvidas quando se agrupa a Figura 34 em dois 

grupos: três maiores e três menores áreas de formação de doutoras. Além disso, é possível 

verificar que a tendência de fomentar as áreas com menor participação feminina é crescente e 

inversamente proporcional à tendência de redução de fomento nas áreas com maior participação 

feminina.  

 

Figura 35 - CNPq: percentual de investimentos realizados em bolsas e no fomento à pesquisa 

para as três grandes áreas com viés feminino e masculino (2002-2015)* 

 

Fonte: A autora (2018), com base em CNPq (2015), tabela 1.3.1 e ajustes de 3 maiores e 3 menores de acordo com 

a Figura 20 

* O total menor que 100% (oito áreas reportadas na Figura 34 e somente seis foram agrupadas. 
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Além da comparação de verbas por área de atuação, também é possível validar a 

hipótese se gênero causa impacto negativo em inovação no Brasil olhando a distribuição de 

gênero para os tipos de bolsas fornecidas pelo CNPq no Brasil e no exterior. 

A Tabela 4 mostra as modalidades de bolsas no Brasil, enquanto que a Tabela 5 mostra 

as modalidades de bolsas no exterior. 

 

Tabela 4 - Bolsas CNPq no Brasil por modalidade e gênero (2010-2015) (%) 

Modalidades 
Feminino Masculino 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Iniciação 
Científica  

57 58 59 59 59 59 43 42 41 41 41 41 

Mestrado  52 52 53 52 52 52 48 48 47 48 48 48 

Doutorado 51 51 51 51 51 51 49 49 49 49 49 49 

Pós-Doutorado 57 58 57 58 58 56 43 42 43 42 42 44 

Produtividade em 
Pesquisa  

35 35 35 36 36 36 65 65 65 64 64 64 

Estimulo à 
inovação para 
Competitividade  

48 49 49 49 53 49 52 51 51 51 47 51 

Outras  42 48 47 45 44 45 58 52 53 55 56 55 

Total Brasil 49 50 50 50 50 50 51 50 50 50 50 50 

Fonte: A autora (2018), com base em CNPQ (2015), tabela 2.9.1 

 

Apesar da distribuição de bolsas no Brasil estar equilibrada com 50% para cada gênero, 

as mulheres são favorecidas nas bolsas mais baratas como Iniciação Científica (cerca de 60%), 

enquanto que o oposto ocorre com bolsas mais prestigiadas, como produtividade em pesquisa 

(cerca de 35%), com percentuais estáveis durante os seis anos do período de análise. 

 

Tabela 5 - Bolsas CNPq no exterior por modalidade e gênero (2010-2015) (%) 

Modalidades 
Feminino Masculino 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Doutorado no 
Exterior 

30 33 37 40 40 41 70 67 63 60 60 59 

Doutorado 
Sanduíche no 
Exterior 

46 49 47 48 47 48 54 51 53 52 53 52 

Especialização 
no Exterior 

4  30 32 33  96 100 70 68 67  

Estágio no 
Exterior 

42 34 27 31 41 21 58 66 73 69 59 79 

Graduação 
Sanduíche no 
Exterior 

  46 44 43 47   54 56 57 53 

Pós-Doutorado 
Exterior 

36 43 43 47 45 47 64 57 57 53 55 53 

Total Exterior 39 43 45 44 43 46 61 57 55 56 57 54 

Fonte: A autora (2018), com base em CNPQ (2015), tabela 2.9.1 

 

Já a distribuição de bolsas no exterior não esteve equilibrada em nenhum dos tipos de 

bolsas ou anos de análise. Em todos os anos e em todas as modalidades houve menor 
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participação feminina. Chama a atenção em 2010 e 2011 que 96% e 100% das bolsas de 

especialização foram destinadas ao gênero masculino, tendo estabilizado em cerca de 70%. Se 

o intercâmbio científico traz valor ao país e permite que pesquisadores publiquem em conjunto 

com instituições estrangeiras, se não houver política de incentivo ao gênero feminino será difícil 

reverter o atual viés de gênero desfavorável à participação de mulheres na inovação. 

No mundo também existe sugestão de que haja viés de gênero na formação profissional 

que possa explicar a baixa participação feminina na inovação. WIPO (2016) sugere que países 

como Alemanha tem baixa participação de mulheres nas patentes PCT, pois a maior quantidade 

de patentes desse país é em campos em que há baixíssima participação feminina, como por 

exemplo as áreas tecnológicas, em que a participação feminina é baixa. As Figuras 36, 37 e 38 

confirmam esta correlação. 

 

Figura 36 - Percentual de participação de mulheres por campo de tecnologia com maior e 

menor concentração e origem 

 

Fonte: WIPO (2016), Figura 6 

 

Na Figura 36 foram marcados os resultados brasileiros (dentro de um círculo) e da 

Alemanha (dentro de um quadrado). Na figura da esquerda, verifica-se que para os cinco 

campos da tecnologia com maior participação feminina no mundo, compõem apenas 10% dos 

registros alemães e 18% dos brasileiros. Já na figura da direita, verifica-se que para os cinco 

campos da tecnologia com menor participação feminina no mundo, compõem 30% dos registros 

alemães e 22% dos brasileiros. Ambos os países registram maior proporção de patentes em 

campos com menor participação feminina. 
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Essa análise mostra o “viés do viés”. Não apenas o sistema PCT é enviesado para 

tecnologia, área em que o Brasil forma menos mulheres (oposto à Linguística), mas, mesmo 

quando as poucas mulheres estão envolvidas em tecnologia, os programas nacionais que geram 

mais patentes estão direcionados aos campos com baixa participação feminina, tanto no Brasil 

quanto na Alemanha. 

Maiores detalhes da performance alemã podem ser vistos nas Figuras 37 e 38. 

 

Figura 37 - Distribuição das solicitações de patentes internacionais por campos de tecnologia 

na Alemanha (2015) 

 

Fonte: A autora (2018), com base em WIPO (2017c), tabela A34 
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Figura 38 - Participação feminina em solicitações de patentes internacionais por campos de 

tecnologia na Alemanha (2015) 

 

Fonte: A autora (2018), com base em WIPO (2017c), tabela A40 (parcial) 

 

3º objetivo específico:  

A revisão sistemática da literatura selecionada respondeu como sim à pergunta adaptada 

“Gênero impacta negativamente em inovação no mundo?” e assim esta é extrapolada para 

“Gênero impacta negativamente em inovação no Brasil”. Os únicos dois artigos nacionais sobre 

o tema (ambos de 2018) não fizeram correlação, apenas análises demográficas de duas bases 

de dados.  

As técnicas e procedimentos de meta-análise foram aplicados, comparando de forma 

sistemática qualitativa os diferentes periódicos. A conclusão é que do total de 14 artigos 

analisados, 6 foram “SIM”, onde gênero ofereceu correlação positiva com aumento de inovação 

e foi testado contra outras variáveis (tipo, idade etc.); 5 foram “PARCIAL”, quando gênero foi 

testado contra tipos de inovação e pelo menos um teste deu correlação positiva; e 3 sem 

conclusão (dentre estes estão os dois únicos artigos brasileiros). Em nenhuma das pesquisas não 

foi encontrada relação positiva entre gênero e inovação. A tabela com comentários detalhados 

pode ser encontrada no Apêndice 3. 
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Dos 14 artigos analisados, o seguinte perfil pode ser traçado:  

• O período analisado foi entre 2009 e 2018 

• 2018 é o ano com mais artigos (cinco), mostrando o quão recente é a tentativa 

de relacionar entre gênero e inovação 

• Foram encontrados apenas dois artigos de qualidade A1 (2009 e 2011) 

• Havia seis artigos em periódicos indexados pela JCR 

• Apenas três artigos seguiam a metodologia qualitativa 

• International Journal of Gender and Entrepreneurship foi o periódico com mais 

artigos utilizados na análise (dois) 

Dessa forma verifica-se a oportunidade de desenvolver mais estudos com foco nessa 

correlação, visando à qualidade A1. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1. Implicações gerenciais e acadêmicas 

A forma de medir a participação feminina em inovação por meio de patentes foi validada 

por Poutanen e Kovalainen (2017), porque a possibilidade de comercialização da inovação traz 

patentes ao foco, validando o estudo de Valera e Fernandes (2014). 

Segundo o Censo da Educação Superior (INEP, 2016), o número de concluintes em 

graduação presencial foi de 938.732, sendo 562.063 (59,9%) do gênero feminino e 376.669 

(40,1%) do gênero masculino. Percentual similar de mulheres formadas pode ser observado nos 

níveis de mestrado e doutorado (CGEE, 2015). Se mais mulheres se formam em todos os níveis 

educacionais, como se tornam minoria nas organizações e na academia? E como ficam as 

organizações e a academia diante de evidências que diversidade de gênero impacta 

favoravelmente o resultado financeiro e de inovação?  

Vários fatores podem interferir na conclusão sobre inovação sob a ótica de gênero. 

Muitos desses aspectos foram descritos na Seção 2 (Marco teórico), tais como: a própria 

definição tradicional de inovação que foca em segmentos em que o gênero feminino está sub-

representado, como é medido, se a estratégia da empresa (ou instituição)  está orientada para 

inovação, se a inovação é radical ou incremental, se existem políticas de incentivo a pesquisa 

em áreas em que há maior representação masculina, se é inovação de forma geral ou se é 

inovação específica (processo, produto etc.), se a diversidade de gênero está na empresa como 

um todo ou só no Conselho de Administração etc. Entretanto, essas conclusões foram todas 

localizadas em países tais como França, Dinamarca, Espanha, Alemanha, Suíça, Áustria, 

Estados Unidos, dificultando uma conclusão mais abrangente sobre o tema. Essa mesma 

dificuldade foi percebida durante o levantamento bibliográfico e relatada por Foss et al. (2017).  

Conforme Alsos, Ljunggren e Hytti (2013), para aumentar a participação feminina em 

inovação é necessária a expansão da definição de inovação e as políticas públicas devem ser 

mais abertas e mais amplas nessa definição. Os autores sugerem que siga o modelo de países 

nórdicos como a Finlândia, promovendo explicitamente a significância do setor de serviços e 

de inovações sociais, tais como cuidados com a saúde, turismo etc., abrindo para setores com 

maioria feminina e incluindo empresas pequenas e médias. 

Conclusão similar foi obtida anteriormente, quando salienta as implicações para 

pesquisa, prática e políticas públicas, recomendando “repensar inovação para reconhecer o 

papel crítico de contexto geográfico para incluir inovações que não são de natureza tecnológicas 
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e reconhecer como gênero opera para permitir ou restringir certas atividades inovadoras”, 

BLAKE e HANSON (2005). 

Assim como Blake e Hanson (2005) e Valera e Fernandes (2014), os resultados obtidos 

por CNPq (2015) validam a teoria de que políticas públicas suportam o viés de investimento 

nas áreas onde há menor participação feminina.  

Se inovação pela forma de medição por patentes ocorre em áreas tecnológicas em que 

existe baixa participação feminina, a baixa escolha das mulheres por engenharias pode 

parcialmente justificar. Ao mesmo tempo o simples fato de ter menos mulheres fazendo 

engenharia não significa que não tenha mulher suficiente para inovar. Comparativamente 

(WIPO, 2018a e CGEE, 2015), o Brasil forma 0,08% de sua população em doutores enquanto 

que a Finlândia faz menos da metade com 0,03%. Segundo INEP (2016), no Brasil existem 

cerca de 8 milhões de alunos na graduação, o que segundo WIPO (2018a) é cerca de quase 1.5 

vezes a população da Finlândia como um todo.  

De acordo com WIPO (2018b), o Brasil inova pouco, sendo esse resultado aplicável 

para ambos os gêneros. Quantificando o pouco em relação ao sistema PCT, foram 593 registros 

em 2017, estando na 25ª colocação no mundo. Os Estados Unidos lideram o ranking com 

56.624, seguido pela China com 48.882.  

O estudo concluiu que, além de poucos registros, existe viés de gênero por área de 

estudo, por tipo de tecnologia (Figura 36) e por financiamento público (Figura 35 e Tabelas 4 

e 5). Dessa forma, existe a oportunidade de o Brasil avançar em inovação corrigindo esse viés 

no campo tecnológico e de financiamento público, abrindo a possibilidade de avançar na meta 

de inovação do gênero feminino sem grandes investimentos em escolarização ou pesquisa. 

Outra sugestão seria conhecer melhor como China e Coreia do Sul conseguiram avançar 

na equidade de gênero em inovação no século XXI, atingindo alguns anos percentual superior 

a 50%, conforme Figura 39. 
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Figura 39 - Percentual de registros de patentes internacionais com mulheres inventoras para 

países comparados neste estudo (2000-2017)

 
Fonte: A autora (2018), com base em WIPO (2017a), pct_13 - Share of applications with at least one women 

inventor (yearly statistics) 

 

Além de China e Coreia do Sul, outros países citados no estudo em comparação com o 

Brasil também foram incluídos na Figura 39, tais como Finlândia, Países Baixos, Alemanha e 

Estados Unidos.  

Comparando a performance desses países segundo WIPO (2018a), o posicionamento no 

ranking global de inovação é: Países Baixos (2º), Estados Unidos (6º), Finlândia (7º), Alemanha 

(10º), Coreia do Sul (12º), China (17º) e Brasil (64º). Apesar de o Brasil ser o pior colocado 

nessa amostra de 7 países, quando o tópico é inovação do gênero feminino, o Brasil fica melhor 

que Alemanha e Finlândia de forma consistente, e alterna posições com os Países Baixos, 

mostrando que o esforço necessário para avançar a participação feminina é menor do que o 

esforço de melhorar a inovação no país como um todo, sendo possível saltos nesse quesito em 

vez de aumento incremental. 

 

5.2. Direcionamento futuro 

A presente pesquisa analisa, embora de forma ainda preliminar, o impacto econômico da 

dificuldade de tratar a diversidade de forma produtiva e orientada para a competitividade da 

economia brasileira, com impacto não apenas para a gestão estratégica de pessoas em sua 

relação com ganhos de competitividade da nossa economia como, ao nível da firma, na 

dificuldade de instituir normas meritocráticas capazes de destravar a dinâmica da inovação nas 

organizações brasileiras. Entendemos aqui a questão de gênero como um universo menor da 
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questão da diversidade como um todo, bastante mais ampla em um território grande e diverso 

como o nosso. Comprovada a relação entre diversidade, meritocracia e desempenho econômico, 

abre-se um novo campo de atuação em busca de ganhos de competitividade para a nossa 

economia 

Entendemos que as questões de diversidade envolvem uma pluralidade de fatores, sem 

que se confunda com nenhum deles em particular. No Brasil temos questões étnicas, questões 

relativas à desigualdade, e questões de gênero que se imbricam de diferentes formas. Sabemos 

que a heterogeneidade e a desigualdade impactam na capacidade de construir a integração 

interna e vínculos de confiança, com forte impacto na dificuldade de ampliar a dinâmica da 

colaboração e cooperação (ZANINI; MIGUELES, 2018). Aprendemos, também, ao longo 

desse trabalho, que as questões de gênero trazem irracionalidades para a alocação de recursos 

que em parte explicam nossa dificuldade de inovar no Brasil.  Em relação às questões de gênero, 

a questão da maternidade aparece como um fator central para a dificuldade das mulheres em 

progredir na carreira. Não investigamos essa relação nem tampouco a possível relação de 

discriminação propriamente dita. Restringimos, nesse trabalho, a buscar possíveis relações 

entre gênero e inovação buscando relações nas bases de dados analisadas. Não investigamos a 

imbricação entre gênero e cor, que criaria dificuldades extras para as mulheres negras se 

confirmado o duplo viés excludente desses dois fatores. Portanto, a relação entre gênero e 

inovação no nível das micro interações do cotidiano bem como no nível meso, no nível das 

decisões internas da firma, permanecem por ser investigadas. Chamamos a atenção aqui tanto 

para a utilidade como para as possibilidades desse tipo de estudo e seu impacto na economia 

brasileira. 

Outras sugestões de pesquisas futuras poderiam tentar entender por que o interesse 

acadêmico diminuiu no tópico inovação (Figuras 2 e 3), mundialmente e no Brasil, se ainda 

existem relações pouco estudadas como gênero.   

Além disso, entender melhor as razões que levam à baixa participação feminina no 

ambiente acadêmico de alta performance, utilizando a EBAPE e a EPGE como referências, já 

que há estudos internacionais comprovando a relação entre gênero e a melhoria de performance 

financeira e de inovação conforme discutido na Seção 2 (Marco teórico). 

Uma outra proposta seria um estudo que possa aprofundar o impacto de diversidade de 

gênero com aumento de produtividade econômica no Brasil, nos moldes do impacto mundial 

calculado inicialmente por Woetzel et al. (2015) e mais recentemente nos Países Baixos 

(GRAVEN; KRISHNAN, 2018), incluindo uma seção para as horas improdutivas 

economicamente (dupla jornada), conforme IBGE (2018). 
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A contribuição ao conhecimento, do estudo de inovação sob a ótica de gênero apresenta 

um campo para outras dissertações de mestrado (ou até mesmo uma tese de doutorado, dado 

que ainda não foi medido no Brasil ou correlacionado com esforços de recrutamento no mundo), 

relacionando essas variáveis, de acordo com a maior ou menor participação do gênero feminino 

nos ambientes acadêmico e corporativo. 

Para entendimento mais apurado do contexto brasileiro, a contribuição ao conhecimento 

poderia abordar o contexto nacional na relação entre essas variáveis desse estudo, 

particularmente em diferentes estados da federação. Devido à diversidade da cultura nacional, 

uma análise restrita a uma cidade específica poderia não refletir a realidade nacional. Além da 

abrangência de estados, seria importante também abranger setores diferentes, tais como 

indústria, academia e serviços de diversos ramos para tentar maximizar a abrangência das 

conclusões, evitando as conclusões restritivas de estudos anteriores. A contrapartida seria uma 

dotação orçamentária capaz de cobrir a atividade em diversos estados. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1: Classificação internacional de patentes por seção 

 

Seção Descrição 

A Necessidades do dia a dia: alimentos, higiene, saúde 

B 
Setor de transporte, impressão, operações de mistura e separação de elementos, 

nanotecnologia 

C Área de química orgânica e inorgânica: petróleo, gás, açúcar, bioquímica, 

microbiologia, enzimologia, engenharia genética e metalurgia 

D Indústria de têxteis e papéis 

E Edificações, perfuração e mineração 

F Maquinário, bombas, engenharia em geral, iluminação e calefação 

G Instrumentos de medição, verificação ou computacionais e engenharia nuclear 

H Aparatos de geração, conversão e distribuição elétrica, circuitos eletrônicos e 

comunicações elétricas 
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Apêndice 2: Classificação internacional de patentes resumida por família  

 

Field of technology  

Electrical Engineering 

Electrical machinery, apparatus, energy  

Audio-visual technology  

Telecommunications  

Digital communication  

Basic communication processes  

Computer technology  

IT methods for management  

Semiconductors  

Instruments 

Optics  

Measurement  

Analysis of biological materials  

Control  

Medical technology  

Chemistry 

Organic fine chemistry  

Biotechnology  

Pharmaceuticals  

Macromolecular chemistry, polymers  

Food chemistry  

Basic materials chemistry  

Materials, metallurgy  

Surface technology, coating  

Micro-structural and nano-technology  

Chemical engineering  

Environmental technology  

Mechanical Engineering 

Handling  

Machine tools  

Engines, pumps, turbines  

Textile and paper machines  

Other special machines  

Thermal processes and apparatus  

Mechanical elements  

Transport  

Other fields 

Furniture, games  

Other consumer goods  

Civil engineering  

Unknown  

Fonte: WIPO (2017c), tabela A32  
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Apêndice 3: Resultado das técnicas e procedimentos de meta-análise 

 


