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RESUMO 

 

SILVA, Bruna Carvalho da. Avaliação da eficiência dos investimentos do programa INOVA-

RN em micro e pequenas empresas: uma integração da Análise Envoltória de Dados e Índice 

Malmquist. 2013. 244 fls. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Natal, 2013. 

  

No Brasil, com a promulgação da Lei de Inovação Tecnológica, têm-se intensificado 

as medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica no ambiente empresarial, visando 

ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do país. Avaliação dos 

investimentos públicos pode ser um instrumento importante para garantir o adequado 

direcionamento na alocação de recursos limitados. Com base nisso, o presente trabalho tem 

como objetivo geral analisar a eficiência e os ganhos de produtividade, associado à 

caracterização qualitativa do perfil dos projetos, de micro e pequenas empresas 

beneficiadas com investimentos da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio 

Grande do Norte, pelo Programa PAPPE Integração INOVA, para a realização de 

pesquisas em inovação tecnológica. A pesquisa foi desenvolvida no Estado do Rio Grande 

do Norte, nas empresas financiadas pela FAPERN, sendo conduzida por meio de um survey 

exploratória-explicativa, com o propósito de coletar dados primários necessários para a 

execução das técnicas Análise Envoltória de Dados e Índice de Produtividade Malmquist. O 

plano populacional contemplou uma amostra de 26 projetos vinculados a 25 empresas. Para 

conduzir essa avaliação, utilizaram-se os modelos: (1) DEA-BCC, para determinar a 

eficiência técnica e esclarecer os retornos variáveis à escala, empregando dois inputs (capital 

FAPERN e capital empresa) e três outputs (faturamento para o projeto INOVA-RN, 

crescimento das vendas e número de novos empregos); e, (2) DEA-Malmquist, para avaliar a 

evolução da produtividade, utilizando dois inputs (capital FAPERN e capital empresa) e dois 

outputs (faturamento para o projeto INOVA-RN e crescimento das vendas). Admitiu-se, em 

ambos os casos, a orientação à maximização dos outputs. Os resultados foram apresentados 

em três etapas: etapa I – caracterização qualitativa do perfil dos projetos baseados nos 

aspectos da inovação tecnológica; etapa II – análise da eficiência das empresas; e, etapa III – 

evolução da produtividade das empresas. Por fim, esses resultados possibilitaram identificar, 

para o órgão fomentador, quais empresas aplicaram melhor os recursos públicos em inovação 

tecnológica, colaborando na orientação futura de empresas à maximização dos efeitos de 

investimentos em inovação, com base nos diagnósticos das empresas que obtiveram eficiência 

máxima e, ainda, promovendo subsídios teóricos e analíticos que possam vir auxiliar à 



 

 

 

tomada de decisão de organizações públicas no direcionamento a efetividade de práticas mais 

promissoras como no planejamento de políticas públicas. 

 

Palavras-Chave: Programas governamentais. Micro e pequena empresa. Inovação 

tecnológica. Análise envoltória de dados. Índice malmquist.  

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

SILVA, Bruna Carvalho da. Efficiency evaluation of the INOVA-RN investment program in 

micro and small enterprises: a integration of Data Envelopment Analysis and Malmquist 

Index. 2013. 244 fls. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Natal, 2013. 

 

In Brazil, after the promulgation of the Technological Innovation law, measures has been 

intensified to encourage innovation and scientific research in the business environment in 

order to achieve technological autonomy and industrial development of the country. 

Evaluation of public investment can be an important tool to ensure adequate direction in the 

allocation of limited resources. Based on this, the present study aims to analyze the efficiency 

and productivity gains associated with the qualitative profile of micro and small businesses 

projects that came from investments of Rio Grande do Norte Research Foundation, by the 

PAPPE integration INOVA program, to develop researches in technological innovation. The 

research was done in Rio Grande do Norte state, in enterprises funded by FAPERN, being 

conducted through an exploratory and explanatory survey, with the purpose of collecting 

primary data needed to implement the techniques Data Envelopment Analysis and Malmquist 

Index. The research contemplated a sample of 26 projects linked to 25 companies. To conduct 

this evaluation, we used the following models: (1) DEA-BCC to determine the technical 

efficiency and clarify the variable returns to the scale, using two inputs (FAPERN capital and 

enterprise capital) and three outputs (billing for the INOVA-RN project, sales growth and 

number of new jobs), and (2) DEA-Malmquist, to assess the evolution of productivity, 

including two inputs (FAPERN capital and enterprise capital) and two outputs (billing for the 

project INOVA-RN and sales growth). It was assumed, in both cases, the orientation to 

maximize outputs. The results were presented in three stages: stage I – qualitative 

characterization the profile of projects based on aspects of technological innovation; stage II - 

analysis of enterprises efficiency, and stage III - Evolution of the productivity of the 

companies. Finally, these results allowed us to identify, for the national developers, which 

companies better applied the public resources in technological innovation, collaborating in the 

future orientation of companies to maximize the effects of investment in innovation, based on 

diagnoses of companies who have maximum efficiency and also promoting theoretical and 

analytical subsidy that may assist the decision making of public organizations in directing the 

effectiveness of most promising practices and public policy planning. 

 



 

 

 

Keywords: Government programs. Micro and small enterprises. Technological innovation. 

Data envelopment analysis. Malmquist index.   
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𝑧 Número de DMUs em análise 

𝑚 Número de outputs 

𝑛 Número de inputs 

𝑢 Coeficiente de retorno à escala do numerador 

𝑣 Coeficiente de retorno à escala do output denominador 

𝜂 Inverso da eficiência 

𝜆𝑘 Escalar de não negatividade da DMU k 

𝑂𝑣   Output virtual  



 

 

 

𝐼𝑉   Input virtual 

𝑦𝑖   Quantidade do output i  

𝑥𝑗   Quantidade do input j 

𝑃𝑜  Produtividade observada da unidade em análise  

𝑃𝑚𝑎𝑥   Produtividade máxima alcançada pela unidade em análise 

𝑄 
Produto máximo 

𝐾 
Capital 

𝐿 
Trabalho 

𝜃 Eficiência 

𝜀 
Número infinitesimal 

𝐷𝑋𝐷𝑀𝑈 Distância de uma DMU até o eixo x 

𝐷𝑌𝐷𝑀𝑈 Distância de uma DMU até o eixo y 

𝐷𝑋𝑃𝑅𝑂𝐽 Distância da projeção de uma DMU até o eixo x 

𝐷𝑌𝑃𝑅𝑂𝐽 Distância da projeção de uma DMU até o eixo y 

𝑠𝑖
+ Variável de folga do output i 

𝑠𝑗
− Variável de folga do input j 

𝐼𝑀 Índice Malmquist da DMU em análise entre o período t e t + 1 

𝑥0 
𝑡  Quantidade de input da DMU em análise no período t 

𝑦0
𝑡 Quantidade de output da DMU em análise no período t 

𝜃0 
𝑡  Eficiência da DMU em análise no período t 

𝜃0 
𝑡+1 Eficiência da DMU em análise no período t + 1 

𝑥0 
𝑡+1 Quantidade de input da DMU em análise no período t + 1 

𝑥𝑗𝑘 
𝑡

 Quantidade de input da DMU em análise no período t 

𝑦𝑖𝑘
𝑡

 Quantidade de output da DMU em análise no período t 

𝑥𝑗𝑘 
𝑡+1

 Quantidade de input da DMU em análise no período t + 1 

𝑦𝑖𝑘
𝑡+1

 Quantidade de output da DMU em análise no período t + 1 

𝑥𝑖0 
𝑡

 Quantidade de input da DMU em análise no período t 

𝑦𝑗0
𝑡

 Quantidade de output da DMU em análise no período t 

𝑥𝑖0 
𝑡+1

 Quantidade de input da DMU em análise no período t + 1 

𝑦𝑗0
𝑡+1

 Quantidade de output da DMU em análise no período t + 1 

𝑦0
𝑡+1 Quantidade de output da DMU em análise no período t + 1 



 

 

 

𝜃0 
𝑡 (𝑥0 

𝑡 , 𝑦0
𝑡) 

Eficiência da DMU em análise no período t relativa à quantidade de inputs 

e outputs da DMU em análise no período t 

𝜃0 
𝑡+1(𝑥0 

𝑡+1, 𝑦0
𝑡+1) 

Eficiência da DMU em análise no período t + 1 relativa à quantidade de 

inputs e outputs da DMU em análise no período t + 1 

𝜃0 
𝑡 (𝑥0 

𝑡+1, 𝑦0
𝑡+1)  

Eficiência da DMU em análise no período t relativa à quantidade de inputs 

e outputs da DMU em análise no período t + 1 

𝜃0 
𝑡+1(𝑥0 

𝑡 , 𝑦0
𝑡)  

Eficiência da DMU em análise no período t + 1 relativa à quantidade de 

inputs e outputs da DMU em análise no período t 

𝐴𝐸  Alterações da Eficiência Técnica de um DMU entre os períodos t e t + 1 

𝐴𝑇 Alterações Tecnológicas de um DMU entre os períodos t e t + 1 
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUÇÃO  

 

A intensificação da concorrência entre as empresas do setor privado elevou a 

necessidade de novos produtos (bens ou serviços) caracterizados por operações de baixo 

custo, tempo rápido de resposta, confiabilidade de entrega e flexibilidade (ABEREIJO, 2009). 

Nesse ambiente dinâmico, a inovação tecnológica é considerada um fator estratégico 

potencial para o aumento da competitividade, criação de novos e melhores empregos 

(AUDRETSCH, 2003), melhoria da produtividade (DODGSON, 2000) e, consequentemente, 

aumento das receitas das organizações empresariais, responsáveis por financiar uma parcela 

dos avanços tecnológicos, econômicos e sociais das nações.  

Uma vez que a capacidade das firmas em inovar está atrelada ao surgimento de uma 

mudança de paradigma na ciência, tecnologia ou na estrutura de mercado da indústria 

(GARCIA et al., 2002), pode-se afirmar que a inovação é um fenômeno complexo e coletivo 

(SEGARRA-BLASCO et al., 2008) que requer a mobilização de vários tipos de 

conhecimentos tecnológicos e científicos, com a finalidade de atender a uma demanda 

puxada, decorrente de forças do mercado ou, empurrada pelos avanços tecnológicos (DOSI, 

1988), mas também a formação de relacionamentos com clientes, fornecedores, 

universidades, centros e institutos de pesquisa, buscando solucionar os diversos 

problemas técnicos, organizacionais e financeiros associados ao seu processo de 

desenvolvimento (ABEREIJO et al., 2009). 

Sendo assim, a geração de uma inovação impõe às empresas alguns obstáculos 

(HADJIMANOLIS, 1999), visto que exige investimentos em custos irrecuperáveis, com altos 

níveis de incerteza (SEGARRA-BLASCO et al., 2008), implicando esforços extraordinários, 

motivação e a aceitação de riscos para prosseguir (TIDD et al., 1997). 

Em face desses tipos de limitações e da contribuição desse setor à atividade inovativa 

(ACS; AUDRETSCH, 1988), políticas públicas têm sido concebidas visando fornecer 

incentivos que possibilitem a redução dos níveis de risco envolvidos no desenvolvimento de 

uma inovação (FRENKEL, 2001). Dentre essas políticas, fundos governamentais destinados 

ao financiamento ou fomento de atividades de P&D mostram-se como importantes 

influenciadores nos esforços inovativos das pequenas empresas (HOFFMAN et al., 1998). 
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Com isso, a intervenção pública busca incentivar o aumento da competitividade das 

firmas (AUDRETSCH, 2003), principalmente, de países em desenvolvimento, onde essas 

firmas enfrentam, com frequência, infraestruturas inadequadas (HADJIMONALIS, 1999; 

RADAS; BOZIC, 2009), sendo esse incentivo realizado por meio de subsídio financeiro, 

incentivos fiscais ou empréstimos (KANG, 2012), como também pela promoção a pequenas 

empresas de alta tecnologia (PEBT) e o encorajamento ao desenvolvimento de start-ups – 

empresas emergentes de base tecnológica (AUDRETSCH, 2003). 

Corroborando essa afirmação, alguns autores (NELSON, 1959; ARROW, 1962) 

acreditam que os investimentos em atividades de P&D não devem ser preocupação somente 

do setor privado, já que a dificuldade em apropriar todo o retorno do investimento conduz as 

empresas a sub-investir em conhecimento científico e tecnológico (MANI, 2004; ÖZÇELIK; 

TAYMAZ, 2008).  

De maneira geral, o suporte público é apresentado como ferramenta eficaz para 

promover o financiamento das atividades de P&D de organizações com fins lucrativos, 

tornando-se, portanto, um complemento aos investimentos privados, particularmente, em 

firmas maduras (ALMUS; CZARNITZKI, 2003; KOGA, 2005; ÖZÇELIK; TAYMAZ, 

2008). 

Na realidade brasileira, essa modalidade de investimento vem sendo priorizada desde 

2004 com a promulgação da Lei n° 10.973, intitulada Lei de Inovação Tecnológica. A 

presente lei visa ao estabelecimento de “medidas de incentivo à inovação e à pesquisa 

científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da 

autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País”.  

Nesse contexto, agências de fomento como o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Petrobras e o Banco 

Nacional do Desenvolvimento (BNDES) são importantes órgãos no financiamento de ações 

que visam estimular e promover o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação. 

Na esfera estadual, esse órgão é representado pelas Fundações de Apoio à Pesquisa 

(FAPE). No estado do Rio Grande do Norte, a FAPERN (Fundação de Apoio à Pesquisa do 

Estado do Rio Grande do Norte) atua com diversas linhas de apoio, destacando-se para esta 

dissertação, o programa intitulado PAPPE Integração INOVA – Programa de Subvenção à 

Inovação Tecnológica para Micro e Pequena Empresa –, destinado a financiar a pesquisa e o 

desenvolvimento de produtos (bens ou serviços) ou tecnologias inovadoras em micro e 

pequenas empresas do Estado (FAPERN, 2008). 
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Pelo exposto, surge pelo menos uma questão central ainda não respondida pela 

literatura: Os investimentos públicos em inovação tecnológica, realizados pela FAPERN, 

contribuíram para o incremento do desempenho inovativo de micro e pequenas empresas do 

estado do Rio Grande do Norte subvencionadas pelo programa INOVA? 

Em consequência à relevância do tema exposto, há, claramente, a necessidade em 

mensurar e avaliar o desempenho inovativo das empresas fomentadas, permitindo aumentar o 

conhecimento sobre as forças motrizes e os efeitos socioeconômicos da inovação 

(KLEINKNECHT et al., 2002). 

Normalmente, a quantificação do desempenho de sistemas inovativos é ilustrada por 

um processo que se configura ao modelo de input-transformação-output, no qual a 

combinação de fatores produtivos de entrada resulta em saídas inovativas (ROGERS, 1998; 

SMITH, 2005; ALMEIDA, 2010).  

Com base nisso, alguns autores têm empregado técnicas quantitativas para mensurar 

os índices de eficiência (REVILLA et al., 2003; ALVAREZ; CRESPI, 2003; KOGA, 2005; 

GUAN et al., 2006; OZÇELIK; TAYMAZ, 2008; HSU; HSUEH, 2009; ALMEIDA, 2010) e 

os ganhos de produtividade (ALMEIDA, 2010) como base de referência na avaliação do 

desempenho de sistemas inovativos subvencionados por recursos financeiros públicos.  

Considerando que os métodos tradicionais para a mensuração da eficiência possuem 

algumas limitações (COOPER; SEIFORD; TONE, 2007), autores recomendam a aplicação de 

técnicas de fronteira (LOVELL, 1993; COOPER; SEIFORD; TONE, 2007; LIU et al., 2013; 

COOK; SEIFORD; ZHU, 2013), já que essas técnicas não requerem que o utilizador 

prescreva os pesos a serem anexados a cada variável de entrada e saída (COOPER; 

SEIFORD; TONE, 2007); são capazes de determinar a eficiência relativa com diversos inputs 

e outputs (CHARNES; COOPER; RHODES, 1978); permitem a comparação do desempenho 

entre as unidades em análise, bem como a determinação da capacidade que as unidades 

ineficientes devem atingir para acompanhar as melhores práticas (LOVELL, 1993). 

Dessa forma, a avaliação de eficiência e dos ganhos de produtividade das empresas do 

programa INOVA-RN será realizada por meio de duas abordagens não paramétricas: (1) 

Análise Envoltória de Dados (DEA) e, (2) pela integração da Análise Envoltória de Dados 

(DEA) ao Índice de Produtividade Malmquist (DEA-Malmquist), respectivamente. É 

relevante mencionar que os dados serão obtidos mediante a realização de um survey com 

todas as empresas que já foram contempladas com subsídios do programa, exceto as empresas 



4 

 

 

com projetos em fase de contratação e andamento, utilizando como meio de coleta, um 

questionário estruturado.  

A partir dos resultados obtidos, o presente trabalho busca contribuir para a Fundação 

de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte, verificando quais empresas atingiram 

sucesso, utilizando os recursos captados no desenvolvimento de produtos comerciáveis, como 

colaborando no direcionamento de futuras empresas à maximização dos efeitos de 

investimentos em inovação, com base nos diagnósticos das empresas que obtiveram eficiência 

máxima. 

  

1.1 PROBLEMA E OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

A temática do presente trabalho recorre à análise da eficiência e dos ganhos de 

produtividade de micro e pequenas empresas beneficiadas com investimentos públicos 

disponibilizados por órgãos governamentais de fomento, para projetos de pesquisa em 

inovação tecnológica. 

Em virtude do problema de pesquisa proposto, faz-se necessário esclarecer o objetivo 

geral deste trabalho como sendo analisar a eficiência e os ganhos de produtividade, 

associado à caracterização qualitativa do perfil dos projetos, de micro e pequenas 

empresas beneficiadas com investimentos da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado 

do Rio Grande do Norte, pelo Programa PAPPE Integração INOVA, para a realização 

de pesquisas em inovação tecnológica.  

O desdobramento deste objetivo geral é descrito pelos objetivos específicos que se 

seguem: 

 

 Sistematizar os principais conceitos da literatura nacional e internacional sobre 

inovação tecnológica, pequena empresa, programas governamentais de incentivo à 

inovação tecnológica e abordagens matemáticas para a avaliação de desempenho – 

Análise Envoltória de Dados (DEA) e Índice de Produtividade Malmquist. 

 Identificar as variáveis de entrada e saída que representem o ambiente inovativo das 

empresas. 

 Caracterizar, qualitativamente, os projetos encerrados do programa INOVA-RN nos 

aspectos da inovação tecnológica. 
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 Dividir as empresas do programa INOVA-RN com projetos encerrados por tamanho, 

segmento e área geográfica. 

 Determinar a eficiência das empresas do programa INOVA-RN com projetos 

encerrados por meio da Análise Envoltória de Dados. 

 Determinar a evolução da produtividade das empresas do programa INOVA-RN com 

projetos encerrados por meio da integração da Análise Envoltória de Dados ao Índice 

de Produtividade Malmquist (DEA-Malmquist). 

    

Com o intuito de responder ao questionamento central desta dissertação, serão 

consideradas todas as empresas subvencionadas por recursos do programa INOVA-RN, com 

exceção as empresas com projetos em fase de contratação e execução. Ressalta-se que as 

empresas têm, a cada edital, somente um projeto aceito e, desde que este não tenha sido 

subvencionado por outras fontes de fomento público. No que concerne à classificação das 

propostas, a FAPERN utiliza critérios que avaliam o mérito do projeto e da empresa em 

relação à saúde financeira, grau de inovatividade, capacidade técnica e de gestão, entre outros. 

Vale enfatizar que esse tipo de subvenção econômica focaliza, em particular, as fases de 

pesquisa e desenvolvimento de projetos em inovação tecnológica. 

  

1.2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

Ao longo dos anos, muitos trabalhos (LERNER, 1999; WALLSTEN, 2000; LACH, 

2000; KOGA, 2005; ÖZÇELIK; TAYMAZ, 2008; ALMEIDA, 2010) evidenciaram os efeitos 

positivos dos subsídios públicos no aumento da competitividade de empresas tecnológicas e, 

portanto, no crescimento econômico de nações desenvolvidas e em fase de desenvolvimento. 

Por serem responsáveis em promover a criação de conhecimento e, também, corrigir falhas de 

mercado, estes instrumentos elevam a oferta de tecnologias socialmente úteis (KOGA, 2005) 

e a geração de taxas de retorno atrativas a investidores privados, os quais auxiliam no 

aumento da probabilidade de comercialização de projetos tecnológicos de alto risco (LINK; 

SCOTT, 2009).  

 Outra possibilidade é que os subsídios públicos destinados ao fomento de atividades 

de P&D podem transformar um projeto privado não lucrativo em um projeto rentável e, por 

meio dos efeitos do transbordamento e do compartilhamento dos custos, permitem ainda, que 

as empresas implementem projetos adicionais não subsidiados (LACH, 2000).  
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Assim sendo, justifica-se avaliar o desempenho de empresas subvencionadas por 

recursos governamentais, devido à necessidade, em nível político, de analisar se as políticas 

públicas estão sendo eficazes no avanço a tecnologias e, em nível de execução, se os recursos 

estão sendo alocados às organizações que são eficientes o bastante para retornar os resultados 

esperados (LIU; LU, 2010).  

Em outra dimensão, os resultados dessa avaliação permitem compreender os efeitos no 

curto e longo prazo de programas e políticas tecnológicas e, dessa forma, possibilitar que 

recursos limitados sejam alocados a programas e políticas mais promissores ou para que, os 

mais ineficientes, em seu propósito, possam ser melhorados ou rescindidos (LEE et al., 2009). 

Instrumentalmente, Georghiou et al. (2000) consideram que a análise do impacto de 

programas e políticas governamentais é realizada para justificar sua continuação a um público 

cético. 

Atualmente, no Brasil, existe uma variedade de medidas governamentais de incentivo 

e apoio ao desenvolvimento de inovações tecnológicas. Segundo Souza (2010), tais 

instrumentos estão apresentados em quatro diferentes vertentes: (1) expansão e consolidação 

do Sistema Nacional de C, T&I; (2) promoção da inovação tecnológica nas empresas; (3) P, 

D&I em áreas estratégicas; e, (4) C, T&I para o desenvolvimento social.  

Para a consolidação dessas medidas na política brasileira de Ciência, Tecnologia e 

Inovação, o Governo Federal investiu no período de 2000 a 2010, R$ 126,8 e R$ 93,2 bilhões, 

respectivamente, em Ciência e Tecnologia (C&T) e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Já, 

no que concerne à esfera estadual, o Rio Grande do Norte concedeu R$ 304 milhões em 

recursos para C&T e R$ 69,2 milhões para atividades de P&D.  

Com base nesse cenário, entre 2008 a 2010, o programa PAPPE Integração INOVA-

RN destinou R$ 4 milhões ao apoio financeiro, na forma de subvenção econômica, de 

atividades de pesquisa, desenvolvimento e/ou inovação realizadas por micro e pequenas 

empresas, dos quais R$ 3 milhões são de origem do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (FNDCT/FINEP) e R$ 1 milhão do Fundo Estadual de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNDET/FAPERN)1. 

Em geral, os recursos concedidos pelo governo estadual e federal ao Programa de 

Subvenção à Inovação Tecnológica para Micro e Pequenas empresas no Rio Grande do Norte 

(PAPPE Integração INOVA) caracterizam uma parcela pequena no total dos dispêndios com 

                                                           
1 Os dados referentes aos dispêndios federais e estaduais com C&T e P&D são baseados nos indicadores 

consolidados de recursos aplicados, disponíveis no website do Ministério da Ciência e Tecnologia 

(http://www.mct.gov.br). 
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C&T. Apesar disso, faz-se relevante investigar o desempenho inovativo de empresas 

subvencionadas com recursos do programa, visto que, até o momento, esse órgão, os 

beneficiários e a sociedade carecem desse tipo de informação, não sendo possível inferir sobre 

a contribuição dessa medida de incentivo ao desenvolvimento da capacidade inovadora do 

setor privado local.  

Adicionalmente, segundo dados do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT, 2012), 

o Estado do Rio Grande do Norte realizou, nos últimos dez anos, aumentos significativos na 

parcela dos recursos aplicados em C&T, com destaque para os períodos 2007-2008 e 2008-

2009, conforme ilustrado pela Tabela 1. Ainda assim, estes percentuais são relativamente 

menores, quando comparados a outros estados da região Nordeste, como Bahia, Ceará, 

Pernambuco e Paraíba. 

 

Tabela 1.1 - Percentual dos dispêndios em ciência e tecnologia (C&T) dos estados da região Nordeste em relação 

às suas receitas totais, no período de 2000-2010 

 

NORDESTE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Alagoas 0,23 0,43 0,17 0,30 0,40 0,44 0,31 0,24 0,31 0,44 0,53 

Bahia 1,13 1,11 1,17 1,27 1,21 1,42 1,30 1,52 1,49 1,42 1,96 

Ceará 0,23 0,32 0,45 0,60 0,77 0,96 1,07 1,08 1,60 1,47 1,71 

Maranhão 0,10 0,83 0,24 0,59 0,19 0,23 0,26 0,23 0,27 0,35 0,88 

Paraíba 0,33 0,26 0,30 0,33 0,31 0,26 0,35 0,39 0,44 1,74 2,09 

Pernambuco 0,64 1,01 0,74 0,77 0,65 0,59 0,65 0,68 0,99 0,91 0,75 

Piauí 0,03 0,04 0,05 0,13 0,11 0,07 0,12 0,06 0,20 0,70 0,83 

Rio Grande 

do Norte 
0,24 0,30 0,52 0,25 0,36 0,38 0,26 0,26 0,50 1,36 1,42 

Sergipe 0,17 0,29 0,26 0,35 0,33 0,26 0,31 0,32 0,38 0,49 0,32 

Fonte: MCT (2012). 

 

Considerando esse novo panorama, os resultados do estudo podem, ainda, colaborar 

no incentivo ao aumento crescente do dispêndio estadual com atividades de C&T, 

desenvolvimento de infraestruturas e iniciativas que suportem o processo científico e 

tecnológico do Estado. 

Pretende-se, por fim, que essa dissertação promova subsídios teóricos e analíticos que 

possam vir auxiliar à tomada de decisão de organizações públicas no direcionamento à 

efetividade de práticas mais promissoras, como também, no planejamento de políticas 

governamentais de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 

empresarial. 
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1.3 MODELO CONCEITUAL DA PESQUISA 

 

As pequenas empresas foram sendo, gradativamente, reconhecidas como 

impulsionadoras do crescimento e da dinâmica econômica, devido, principalmente, à 

capacidade de realizar inovações (KEIZER et al., 2002), bem como por demonstrarem ser 

mais adaptáveis a mudanças, portanto, mais inovadoras em atender à demanda dos clientes 

(GHOBADIAN et al., 1997).  

Todavia, associado aos esforços inovativos desse grupo de empresas, existe a presença 

de certas restrições que dificultam ou, nos casos mais extremos, inviabilizam o processo de 

inovação, pela dificuldade no acesso a créditos para investimentos (KAUFMANN; 

TÖDTLING, 2002; ALVAREZ; CRESPI, 2003; RADAS; BOZIC, 2009; TAMBUNAN, 

2011) no desenvolvimento e comercialização de novos produtos (bens ou serviços) e/ou 

tecnologias.  

Visto que muitas das estruturas econômicas são largamente compreendidas por 

empresas de pequeno porte, estas têm se tornado alvo da atenção dos formuladores de 

políticas (HOFFMAN et al., 1998) que, mediante programas governamentais à inovação, 

contribuem para o acesso à infraestrutura de P&D, difusão do risco e ao aumento de capital 

próprio e empréstimos, de maneira que, reforçando a capacidade inovativa desse setor, 

promovem a competitividade global e o crescimento econômico baseado em tecnologia.  

Em outra perspectiva, variáveis relacionadas a colaborações inter-firmas ou ligações 

com universidades, centros e institutos de pesquisa, fornecedores e clientes, aparecem como 

importantes agentes externos no desenvolvimento da inovação, uma vez que ajudam a superar 

deficiências em informação e conhecimento científico, como também recursos e competências 

(FREEL, 2003; KANG et al., 2012).   

No que concerne à carência de recursos financeiros, a influência positiva dos 

programas governamentais é apontada por alguns autores (HOFFMAN et al., 1998; 

WALLSTEN, 2000; KANG et al., 2012;), visto que fundos públicos proporcionam 

capacidade interna às firmas para assimilar e explorar novos conhecimentos e, portanto, 

induzir a inovação (HOFFMAN et al., 1998). Além disso, o aumento na taxa de subsídio 

público no orçamento de P&D de organizações subvencionadas indica que subsídios 

governamentais são essenciais para um projeto ocorrer, mas também, são positivamente 

relacionados aos outputs (CLARYSSE et al., 2006; HSU; HSUEH, 2009; ALMEIDA, 2010). 

Os programas governamentais para apoio a P&D em pequenas empresas representam 

um compromisso com o processo que permite que essas organizações usem suas 
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competências únicas para atender às necessidades de pesquisas federais, desenvolver novos 

produtos e processos e trazê-los para os mercados comerciais (ACS, 1999, p. 249). 

Frente às limitações na disponibilidade de recursos públicos, torna-se relevante a 

utilização de métodos quantitativos para avaliar o desempenho de empresas subvencionadas 

por fundos governamentais, a fim de garantir a continuidade desses instrumentos de política 

tecnológica.  

Estudos remetem a uma variedade de métodos de avaliação, que compreendem desde: 

(1) método dos mínimos quadrados ordinários (LERNER, 1999; WALLSTEN, 2000; LACH, 

2002; LINK; SCOTT, 2009); (2) análise de regressão, com modelos de efeitos fixos e 

dinâmicos (ÖZÇELIK; TAYMAZ, 2008); a (3) métodos envolvendo técnicas de fronteira, os 

quais exploram múltiplas variáveis de input e output para determinar a eficiência de um 

conjunto de unidades tomadoras de decisão (REVILLA et al., 2003; ALVAREZ; CRESPI, 

2003; MOON; SOHN, 2005; HSU; HSUEH, 2009; LEE et al., 2009; LIU; LU, 2010; LU; 

HUNG, 2011; WANG et al., 2013). 

Embora prevaleçam, nesse tipo de análise, métodos quantitativos, Almeida (2010) 

ressalta que avaliações qualitativas são requisitadas para identificar as barreiras ao processo 

de inovação (HADJIMANOLIS, 1999; CLANCY, 2001; FRENKEL, 2001; SEGARRA-

BLASCO et al., 2008; MADRID-GUIJARRO et al., 2009), os benefícios dos 

relacionamentos de cooperação com agentes externos (FREEMAN, 1991; FELDMAN; 

KELLEY, 2003), o nível de capacitação dos profissionais envolvidos no desenvolvimento da 

inovação (ALVAREZ; CRESPI, 2003; LEE; PARK; CHOI, 2009), entre outros. 

No geral, trabalhos relacionados à temática permitem realizar a análise em duas 

perspectivas: (1) avaliar a contribuição dos fundos para o desenvolvimento de um projeto de 

P&D em si; e/ou, (2) avaliar a contribuição dos fundos no desempenho inovativo da empresa. 

Com base nisso, almeja-se, para esta dissertação, avaliar a contribuição dos 

investimentos governamentais no desempenho inovativo de micro e pequenas empresas, 

analisando, quantitativamente, o nível de eficiência e os ganhos de produtividade, devido à 

comercialização de produtos novos ou significativamente melhorados. 

Dando continuidade, alguns autores (REVILLA et al., 2003; ALVAREZ; CRESPI, 

2003; HSU; HSUEH, 2009) argumentam que o desempenho inovador de empresas 

beneficiadas por programas de subsídios à P&D pode ser influenciado por fatores 

organizacionais e ambientais, logo o emprego de uma análise estatística não-paramétrica 

permite examinar se existe alguma relação entre esses fatores e os diferentes níveis de 

eficiência alcançados pelas empresas investigadas.  
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Pelo exposto, são propostas oito hipóteses de pesquisa com o objetivo de validar ou 

refutar a influência de fatores externos nos níveis de eficiência das empresas estudadas. Tais 

fatores distribuem-se nas variáveis: (1) tamanho da empresa (E1.1); (2) idade da empresa 

(E1.2); (3) anos de experiência do proprietário na área da inovação tecnológica (E1.4); (4) anos 

de experiência do coordenador na área da inovação tecnológica (E1.5); (5) quantidade total de 

recursos investida no projeto (I2.4); (6) colaborações com clientes (C5.1); (7) colaborações com 

fornecedores (C5.2); e, (8) colaborações com universidades (C5.3). O Quadro 1.1 sistematiza as 

hipóteses formuladas correlacionadas aos fatores organizacionais e ambientais em 

investigação. 

 

Quadro 1.1 – Hipóteses de pesquisa correlacionadas aos fatores organizacionais e ambientais em investigação 

HIPÓTESES DE PESQUISA FATORES EXTERNOS 

HIPÓTESE 1 

A variável tamanho da empresa diferencia o nível de 

eficiência das micro e pequenas empresas 

subvencionadas pelo programa INOVA-RN. 

Tamanho da empresa (E1.1) 

HIPÓTESE 2 

A variável idade da empresa diferencia o nível de 

eficiência das micro e pequenas empresas 

subvencionadas pelo programa INOVA-RN. 

Idade da empresa (E1.2) 

HIPÓTESE3 

A variável anos de experiência do proprietário 

diferencia o nível de eficiência das micro e pequenas 

empresas subvencionadas pelo programa INOVA-RN. 

Anos de experiência do 

proprietário na área da inovação 

tecnológica (E1.4) 

HIPÓTESE 4 

A variável anos de experiência do coordenador 

diferencia o nível de eficiência das micro e pequenas 

empresas subvencionadas pelo programa INOVA-RN. 

Anos de experiência do 

coordenador na área da inovação 

tecnológica (E1.5) 

HIPÓTESE 5 

O montante de capital investido diferencia o nível de 

eficiência das micro e pequenas empresas 

subvencionadas pelo programa INOVA-RN. 

Quantidade total de recursos 

investida no projeto (I2.4) 

Proposição 1.1 

A maior quantidade de capital 

FAPERN investida no fomento 

inovativo às micro e pequenas 

empresas do programa INOVA-RN 

aumenta o nível de eficiência da 

empresa. 

Proposição 1.2 

A maior quantidade de capital 

investida (capital próprio e de 

terceiro) pelas micro e pequenas 

empresas do programa INOVA-RN 

no fomento inovativo aumenta o 

nível de eficiência da empresa. 

HIPÓTESE 6 

O número de colaborações com clientes diferencia o 

nível de eficiência das micro e pequenas empresas 

subvencionadas pelo programa INOVA-RN. 

Colaborações com clientes (C5.1) 

HIPÓTESE 7 

O número de colaborações com fornecedores 

diferencia o nível de eficiência das micro e pequenas 

empresas subvencionadas pelo programa INOVA-RN. 

Colaborações com fornecedores 

(C5.2) 

HIPÓTESE 8 

O número de colaborações com universidades 

diferencia o nível de eficiência das micro e pequenas 

empresas subvencionadas pelo programa INOVA-RN. 

Colaborações com universidades 

(C5.3) 

 

 



11 

 

 

Em síntese, o modelo conceitual de pesquisa contempla três etapas centrais a partir de 

objetivos e objetos de estudo distintos. O Quadro 1.2 correlaciona as etapas aos propósitos e 

objetos de estudo vinculados, balizando o direcionamento da pesquisa. 

 

Quadro 1.2 – Direcionamento da pesquisa 

ETAPA DE PESQUISA OBJETO DE ESTUDO PROPÓSITO 

I 

Projetos de pesquisa subvencionados 

pelo programa INOVA-RN, exceto 

os projetos em fase de contratação e 

execução. 

Caracterizar qualitativamente os 

projetos nos aspectos da inovação 

tecnológica. 

II 

Empresas subvencionadas pelo 

programa INOVA-RN, exceto as 

empresas com projetos em fase de 

contratação e execução. 

Avaliar quantitativamente o nível de 

eficiência. 

III 

Empresas subvencionadas pelo 

programa INOVA-RN, exceto as 

empresas com projetos em fase de 

contratação e execução. 

Avaliar quantitativamente a evolução 

da produtividade. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir dessas reflexões, a Figura 1.1 apresenta o encadeamento entre as etapas de 

pesquisa, com os respectivos objetos de estudo, resultados esperados e forma de abordagem, e 

a questão central de pesquisa, resultado da intersecção entre as três vertentes exploradas na 

fundamentação teórica: (1) inovação tecnológica; (2) programas governamentais; e, (3) 

avaliação de desempenho. 
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ABORDAGEM QUANTITATIVA 

 Figura 1.1 – Modelo conceitual da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

ABORDAGEM QUALITATIVA 
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O presente trabalho será estruturado em seis capítulos, compreendendo esta 

introdução, e quatro apêndices.  

O capítulo 1 – Introdução – apresenta o problema de pesquisa, delimita os objetivos, 

realiza o levantamento da hipótese, expõe o modelo conceitual de investigação e esclarece a 

estrutura do trabalho. 

O capítulo 2 – Inovação Tecnológica – explora os aspectos conceituais sobre o tema, 

contemplando os tipos, as tipologias, os sistemas de inovação, os indicadores para a 

mensuração de um processo inovativo e as principais barreiras presentes no desenvolvimento 

de uma inovação.  

O capítulo 3 – Programas Governamentais de Incentivo à Inovação Tecnológica – 

trata sobre programas governamentais em países desenvolvidos e em fase de desenvolvimento 

destinados à promoção da inovação tecnológica em pequena empresa, buscando descrever 

suas características. Adicionalmente, sistematiza os diferentes indicadores para avaliar o 

impacto desses instrumentos no incremento ao desempenho inovativo de organizações 

empresariais, com enfoque na literatura internacional sobre economias desenvolvidas e em 

desenvolvimento. 

O capítulo 4 – Avaliação de Desempenho – exprime os conceitos básicos sobre os 

modelos matemáticos – Análise Envoltória de Dados (DEA) e Índice de Produtividade 

Malmquist – utilizados para avaliar a eficiência e os ganhos de produtividade do objeto em 

estudo. 

O capítulo 5 – Método de Pesquisa – expõe as variáveis quantitativas e qualitativas da 

pesquisa, descreve a escolha do método de pesquisa, considerando os instrumentos de coletas 

de dados e o processo de seleção da amostra e, finalmente, apresenta a escolha dos métodos 

para análise de resultados.  

O capítulo 6 – Resultados e Discussões – explana os resultados das análises 

qualitativas e quantitativas conduzindo a discussões sobre tais resultados, bem como revela o 

resultados da hipótese de pesquisa e responde ao problema de pesquisa, satisfazendo os 

objetivos geral e secundário propostos.  

Por fim, têm-se os apêndices A, B, C e D compreendendo, respectivamente, a carta 

convite às empresas, o modelo de questionário preliminar, o modelo de questionário final e o 

protocolo de pesquisa. Com o intuito de ilustrar a estrutura organizacional desta dissertação, 

evidenciando o relacionamento entre os capítulos, é proposta a Figura 1.2. 
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Figura 1.2 – Estrutura da dissertação 
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Fonte: Elaboração própria. 
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CAPÍTULO 2 

 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

 A busca, o desenvolvimento e a adoção de novos produtos (bens ou serviços) e/ou 

processos são resultados da interação entre causas internas – capacitações e estímulos gerados 

no interior das firmas e indústrias – e externas às empresas – estado da ciência, 

aceitação/resistência do consumidor à mudança, condição de mercado, estrutura financeira, 

tendências macroeconômicas e políticas públicas (DOSI, 1988). 

 Os agentes privados, interessados na maximização dos lucros, alocarão recursos para a 

exploração e o desenvolvimento de novas combinações, se souberem da existência de 

oportunidades científicas e tecnológicas ainda inexploradas ou esperarem a presença de um 

mercado para os novos produtos (bens ou serviços) e/ou processos e, acreditarem no retorno 

econômico dos custos incorridos que derivam das inovações (DOSI, 1988).  

 Segundo Matias-Pereira e Kruglianskas (2005, p. 3), a “inovação tecnológica deve ser 

resultado de um ambiente que produz ciência de ponta e influencia direta e indiretamente o 

setor produtivo, especialmente por meio dos setores de pesquisa e desenvolvimento gerados 

no bojo das empresas”. Nesse sentido, ciência e tecnologia desempenham um importante 

papel no avanço técnico-econômico em diferentes níveis de agregação (setorial, regional, 

nacional, global) e no incentivo a organizações financeiras e não-financeiras na busca por 

soluções para problemas práticos demandados pela sociedade. 

 Entende-se por ciência, a força produtiva com origem em investigações universitárias, 

responsável pela formação de cientistas (LUNDVALL et al., 2005) e pela promoção de 

conhecimentos científicos destinados tanto a pesquisa básica quanto a aplicações práticas. 

Ainda, considerada como importante elemento da democracia moderna, a ciência possibilita 

que o conhecimento gerado por meio de fontes independentes contribua, significativamente, 

para a abertura, transparência e representatividade do processo de decisão política 

(LUNDVALL et al., 2005). 

 Já a tecnologia, segundo Perez (1985), tende a ser conceituada pela sabedoria 

convencional como de interesse para cientistas e engenheiros e sua evolução como uma série 

de invenções individuais implicando avanços cumulativos e contínuos.      
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Delimitada pelos conceitos de ciência e tecnologia, a inovação pode ser visualizada 

como resposta tecnológica a uma demanda de mercado (CARAYANNIS; ROY, 2000) ou 

como processo de evolução tecnológica, o qual Foster (1986, p. 217) caracterizou como: 

 

“No início de um programa de P&D, as bases de conhecimento precisam ser 

construídas, linhas de pesquisa devem ser esboçadas e testadas e problemas técnicos 

surgiram. Os pesquisadores necessitam investigar e descartar as 

abordagens impraticáveis. Assim, até que este conhecimento tenha sido adquirido, o 

ritmo do progresso em direção a limites tecnológicos é geralmente lento. Mas 

então ele evolui, tipicamente alcançando um máximo quando algo como a metade 

do potencial técnico tem sido realizado. Neste ponto, a tecnologia começa a 

ser restringida por seus próprios limites, e a taxa de melhoria de 

desempenho começa a desacelerar”. 
 

Com base no exposto, a origem de uma inovação, envolve, primariamente, a geração 

de muitas invenções relacionadas entre si. Entretanto, quando a solução de um enigma 

científico básico permanece no ambiente do laboratório, esta não proporciona nenhuma 

contribuição econômica direta (SMITH; BARFIELD, 1996), ou seja, uma descoberta que não 

explora os limites além dos laboratórios não é uma inovação (GARCIA et al., 2002). Uma 

inovação inclui não só a pesquisa básica e aplicada, mas também o desenvolvimento, a 

manufatura, o marketing, a distribuição, a manutenção, e, mais tarde, a adaptação e 

atualização de produtos (SMITH; BARFIELD, 1996). Para tanto, apesar da invenção estar na 

gênese de uma inovação, essa última difere quanto ao valor econômico que oferece e a sua 

difusão a outras partes além dos seus descobridores (GARCIA et al., 2002). 

Em termos gerais, o desenvolvimento de uma inovação tecnológica abrange, 

inicialmente, a busca por soluções para problemas tecnológicos, tipicamente desestruturados, 

em que a informação disponível não fornece uma alternativa praticável (DOSI, 1988). Em 

seguida, por meio de experiências anteriores, do conhecimento formal e de capacitações 

específicas, soluções inovativas são estabelecidas contribuindo para o surgimento de novas 

descobertas e criações que alimentam a demanda existente por necessidades tecnológicas, 

conforme ilustrado na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 – Processo de inovação tecnológica 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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2.1 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

Schumpeter (1911; 1927; 1942) - mais do que qualquer outro economista do século 

XX - buscou explicar o crescimento econômico, fazendo da inovação tecnológica o cerne dos 

fenômenos econômicos essenciais (FREEMAN, 1984; ROSENBERG, 1982).  

Ao tratar o capitalismo como processo evolutivo (SCHUMPETER, 1942), Schumpeter 

(1911) lembra que o desenvolvimento econômico é um elemento distinto, totalmente estranho 

ao que pode ser visualizado no “fluxo circular”2. As mudanças passam a ser espontâneas e 

descontínuas, alterando e deslocando para sempre o estado de equilíbrio previamente 

existente (SCHUMPETER, 1911, p. 47). 

A máquina capitalista, por meio dessas perturbações no ambiente estático, as quais 

Schumpeter (1911) atribui a realização de novas combinações, inicia um processo de 

destruição criadora (SCHUMPETER, 1942), que revoluciona incessantemente o antigo, 

criando outros elementos. 

Alguns economistas concordam com as linhas gerais da visão schumpeteriana sobre o 

desenvolvimento capitalista, porém seus julgamentos desencadearam vários estudos teóricos e 

empíricos, que, ascendentemente, vêm fornecendo novas alternativas para o tratamento da 

inovação e do progresso técnico. A teoria da inovação tecnológica pode apresentar a estrutura 

conceitual baseada em quatro diferentes correntes de pensamento: (a) visão schumpeteriana 

(SCHUMPETER, 1911; 1927; 1942); (b) teoria neoclássica (SOLOW, 1957; ROMER, 1990); 

(c) teoria evolucionária (NELSON; WINTER, 1974); e, (d) visão neo-schumpeterina 

(ARROW, 1962; MANSFIELD et al., 1971; FREEMAN et al., 1997; ABERNATHY et al., 

1976; DOSI, 1982).  

Para representar a teoria neoclássica, Solow (1957) introduziu um novo método de 

mensurar a contribuição da mudança técnica no crescimento econômico. Esse autor pretendia 

segregar as variações na produção per capita, devido à mudança técnica daquelas, devido a 

mudanças na disponibilidade de capital per capita. Analogamente às considerações de Solow 

(1957), Romer (1990) destacou, como premissas básicas, tanto a mudança tecnológica - a 

principal condutora para o crescimento - quanto à posição da tecnologia - um bem não-rival3. 

Essencialmente, esses dois teóricos neoclássicos divergem entre si, diante de um dos 

                                                           
2 Schumpeter (1911) utiliza a denominação “fluxo circular” para realizar uma analogia entre a vida econômica e 

a circulação do sangue em um organismo animal, o qual, segundo o autor, corre essencialmente pelos mesmos 

canais, ano após ano. 
3 Segundo Romer (1990, p. 74), um bem puramente não-rival tem a propriedade que a sua utilização por uma 

empresa ou pessoa, de modo algum limita seu uso por outra. 
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postulados do modelo de Romer (1990), que atribuiu a explicação sobre a razão das mudanças 

tecnológicas aos fatores endógenos. 

Os neoclássicos assumem a mudança técnica como o motor principal para o 

crescimento econômico, diferenciando-se das demais correntes quanto aos postulados sobre 

os fatores que influenciam essas mudanças. Enquanto isso, Dosi (1982) afirma que a natureza 

do progresso técnico está associada ao surgimento de “paradigmas tecnológicos”4.  

Desse modo, a teoria da mudança técnica discutida em Dosi (1982) é considerada um 

mecanismo reativo, baseado em uma “caixa preta” de possibilidades tecnológicas 

prontamente disponíveis, apresentada em duas abordagens: (1) apontada para as forças de 

mercado como o principal determinante para a realização de mudanças (mudança técnica 

“puxada pela demanda”); e, (2) definindo a tecnologia como um fator autônomo ou quase-

autônomo pelo menos no curto prazo (mudança técnica “empurrada pela tecnologia”).  

Comparativamente a essas afirmações, Perez (1985, p. 3-4) faz uma interpretação um 

tanto schumpeteriana para esses paradigmas técnico-econômicos no chamado “fenômeno de 

ondas longas”. Para essa autora, a repetição de ciclos com duração de cerca de 50 anos no 

crescimento econômico representa um papel central na difusão e em sucessivas revoluções 

tecnológicas, possibilitando saltos quânticos em potencial produtivo para toda ou uma grande 

parcela da economia. 

Na visão de Schumpeter, a essência do fenômeno de ondas longas está na dinâmica 

das inovações tecnológicas, que se assemelham mais a uma série de explosões do que a uma 

transformação suave e contínua (FREEMAN, 1984). Essas séries de explosões são 

denominadas “booms” (SCHUMPETER, 1927), os quais consistem em mudanças nos 

métodos de produção e transporte, ou em mudanças na organização industrial e/ou na 

produção de novas fontes de material (SCHUMPETER, 1911; 1927). O desencadeamento dos 

“booms” ou a realização de inovações ocasiona momentos seguintes de prosperidade, 

recessão e depressão, dando origem aos chamados ciclos econômicos (SCHUMPETER, 

1927). 

Em outro cenário, Pavitt (1984) associou a mudança tecnológica a similaridades e 

diferenças entre padrões setoriais quanto às fontes, à natureza e ao impacto da inovação. Já 

Arrow (1962) sugere uma teoria endógena, em que a mudança técnica é vista como um 

processo vasto e prolongado de aprendizagem sobre o ambiente em operação, podendo, em 

geral, ser atribuída à experiência. 

                                                           
4 Paradigmas tecnológicos podem ser definidos como padrões de solução para problemas técnico-econômicos 

(DOSI, 1982). 
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Visando esclarecer o relacionamento entre a mudança tecnológica e o crescimento da 

economia, Nelson e Winter (1974) sugerem uma nova análise schumpeteriana sobre o 

processo competitivo, intitulada “Teoria Evolucionária”. Esse ensaio teórico remete a uma 

abordagem “comportamental”, na qual as empresas passam a operar em grande medida, de 

acordo com um conjunto de regras de decisão, que apontam um domínio de estímulos 

ambientais para uma gama de respostas. Por meio desse pressuposto, a teoria evolutiva faz 

uma crítica aos ideais neoclássicos, baseados em postulados associados à agregação, 

maximização e equilíbrio. 

Pelo exposto, observa-se que alguns trabalhos científicos (SOLOW, 1957; NELSON; 

WINTER, 1974; PAVITT, 1984; PEREZ, 1985; DOSI, 1988; ROMER, 1990) foram 

desenvolvidos para analisar a mudança técnica como um fator gerador do progresso. Em 

consequência disso, novas pesquisas surgiram visando considerar a relevância dessas 

contribuições para o arcabouço teórico. Dosi (1982, p. 161) ressaltou os trabalhos de Freeman 

et al. (1997), Nelson e Winter (1977a; 1977b; 1980), Rosenberg (1976) e Abernathy e 

Utterback (1976), que, segundo o autor, apesar de possuírem objetivos analíticos diferentes, 

conseguiram construir uma teoria não-neoclássica da mudança técnica capaz de permitir um 

esclarecimento plausível sobre: (1) o relacionamento entre as forças econômicas e o 

dinamismo relativamente autônomo que o progresso técnico parece manter; (2) o papel dos 

fatores do lado da oferta; (3) o papel e efeitos da mudança técnica em ambientes oligopolistas; 

(4) a relação com o comportamento da empresa e as estruturas organizacionais; e, (5) a 

relevância de organizações não-mercantis e de instituições públicas na formação de padrões 

de mudança técnica.  

Embora o conceito geral de inovação tecnológica evolua ao longo dessas correntes de 

pensamento, incorporando a cada experimento novos conhecimentos, é verdade que seus 

princípios básicos são comuns a todas as definições. O Quadro 2.1 oferece uma reunião de 

diversas explanações para inovação com base na visão de alguns desses autores anteriormente 

mencionados. 

Em síntese, a inovação tecnológica é fundamentada, principalmente, em aspectos 

sobre a mudança e o progresso técnico. Contudo outras considerações relevantes estão 

envolvidas no universo inovativo, tais como: os padrões de inovação de uma empresa – o 

ambiente externo e interno, a estratégia competitiva e o estado de desenvolvimento da 

tecnologia – (UTTERBACK et al., 1975); os retornos econômicos das inovações tecnológicas 

(TEECE, 1986); as redes de inovação (FREEMAN, 1991); o papel da pesquisa acadêmica em 

promover a inovação e a produtividade (MANSFIELD, 1991); a difusão da inovação técnica 
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(MANSFIELD, 1961; ROGERS, 1995); patentes e direito de propriedade intelectual 

(MANSFIELD, 1986); o efeito do tamanho da empresa na inovação (MANSFIELD, 1963); e, 

o retorno social da inovação (MANSFIELD et al.,  1977; 1991). 

 

Quadro 2.1 – Conceitos de inovação tecnológica 

  INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

AUTORES CONCEITO 

Schumpeter (1927, p. 295) 

As inovações são mudanças nas combinações dos fatores de produção, que 

consistem, principalmente, em mudanças nos métodos de produção e 

transporte, ou em mudanças na organização industrial, ou na produção de 

novas fontes de materiais. 

Nelson e Winter (1974, p. 894) As inovações são mudanças nas regras de decisão existentes. 

Utterback e Abernathy (1975, p. 

642) 

É caracterizada como uma nova tecnologia ou combinação de tecnologias 

introduzidas comercialmente para atender um usuário ou uma necessidade 

de mercado. 

Pavitt (1984, p. 344) 
A inovação é definida como um produto ou processo de produção novo ou 

melhorado, comercializado ou utilizado em um país, quer tenha sido 

desenvolvido primeiro nesse país ou em outro. 

Perez (1985, p.4) 
Compreende a aplicação e difusão de técnicas específicas na esfera 

produtiva. 

Teece (1986, p. 288) 
Uma inovação consiste em certo conhecimento técnico sobre como fazer 

as coisas melhor do que o estado da arte existente. 

Freeman et al. (1997) 
Uma inovação é realizada apenas com a primeira transação comercial 

envolvendo um novo produto ou processo. 

OCDE (2005, p. 55) 

Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo 

ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 

marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, 

na organização do local de trabalho ou nas relações externas. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O encadeamento dessas estruturas conceituais sobre inovação fornece uma visão 

ampla da evolução na literatura sobre essa temática, proporcionando um respaldo teórico 

sobre as consequências em diferentes esferas (social, econômica, acadêmica, empresarial e 

governamental) das ações de agentes diversos (centros de pesquisa, universidades, empresas, 

clientes) no processo de desenvolvimento de uma inovação. Dosi (1982) assegura que não 

cabe a uma teoria de inovação explicar somente o progresso técnico sobre os produtos e 

processos existentes, mas, além disso, se dedicar a interpretações sobre os avanços 

tecnológicos. Compete aos tópicos seguintes explanar algumas dessas estruturas conceituais, 

compreendendo desde aspectos mais endógenos aos sistemas de inovação (tipos de inovação, 

tipologias e indicadores de desempenho) até aqueles mais exógenos (barreiras à inovação).   
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2.2 TIPOS DE INOVAÇÃO 

 

Com a evolução da economia mundial, o processo de inovação foi exposto a 

influências significativas, alterando a natureza e os cenários existentes. As empresas, nesse 

novo panorama, implementaram uma diversidade de novas práticas com a finalidade de 

melhorar o desempenho e aumentar o retorno econômico (OCDE, 2005). Por conseguinte, os 

conceitos, definições e metodologias relacionados à inovação foram progressivamente 

ampliados, contemplando, assim, os mais variados tipos de mudanças que ocorrem dentro 

e/ou fora das firmas.  

 Para acompanhar as transformações no ambiente empresarial, a Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) juntamente com a Comissão Europeia, 

elaboraram um documento, referenciado como “Manual de Oslo” com objetivo geral de 

ajudar na mensuração e interpretação de dados sobre ciência, tecnologia e inovação (OCDE, 

1992) e expor diretrizes para os pesquisadores balizarem suas pesquisas e procedimentos 

metodológicos. 

Preocupada em apresentar o progresso dessas diferentes mudanças, a primeira edição 

do Manual de Oslo (OCDE, 1992; 1997) esteve centrada nas inovações Tecnológicas em 

Produto e Processo (TPP), sendo essas, compreendidas por mudanças totalmente novas ou 

aperfeiçoamentos significativos nas potencialidades de produtos (Inovação em Produto) ou 

nos métodos de produção e de distribuição (Inovação em Processo). 

Scherer (1982) e Pavitt (1984) também classificam a inovação quanto a modificações 

originais ou incrementais em produtos e processos. Para esses autores, a diferenciação entre 

esses tipos de inovações faz referência ao setor produtor e consumidor da inovação. Portanto, 

as inovações em processo são produzidas e utilizadas por um mesmo setor, enquanto as 

inovações em produto são produzidas para atender à necessidade de setores distintos.  

Utterbach et al. (1975) apoiam a hipótese de que o tipo de inovação está relacionado à 

estratégia de competitividade e de crescimento adotada pela empresa. Diante disso, segundo 

esses autores, as firmas com processos descoordenados e estratégia de maximização do 

desempenho do produto, estão propensas a ter suas inovações estimuladas pelas necessidades 

de mercado, e consequentemente, inovam mais em produto. Em contrapartida, as que 

possuem processos sistêmicos e estratégia de minimização de custos são estimuladas por 

fatores relacionados à produção, logo inovam mais em processo. Da mesma forma, Freeman 

(1984) acredita que empresários, em períodos de pressão sobre as margens de lucros e durante 
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a fase descendente das ondas longas ou até mesmo em períodos de depressão, sentem-se mais 

atraídos por inovações de processo. 

 Uma variedade gradual de estratégias de diferenciação foi surgindo 

concomitantemente aos estímulos de mercado, ocasionando aos novos setores o interesse em 

inovar. Visto que o conceito de inovação levado a efeito nas duas primeiras versões do 

Manual de Oslo (OCDE, 1992; 1997) não consideraram as inovações não-tecnológicas, as 

quais estão associadas à crescente noção de inovação no setor de serviços, refinamentos na 

estrutura foram necessários, e, assim, uma terceira versão possibilitou uma nova definição 

para inovação (OCDE, 2005, p. 55), 

 

Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, 

ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do 

local de trabalho ou nas relações externas. 

 

 É possível observar que essa nova definição abrange um conjunto maior de inovações 

possíveis, delimitadas nessa recente publicação como: (a) inovação em produto; (b) inovação 

em processo; (c) inovação em marketing; e (d) inovação organizacional. 

 

 Inovação em produto: é a introdução de um bem ou serviço novo ou 

significativamente melhorado no que concerne às suas características ou usos 

previstos. Incluem-se melhoramentos significativos em especificações técnicas, 

componentes e materiais, softwares incorporados, facilidade de uso ou outras 

características funcionais (OCDE, 2005, p. 57); 

 Inovação em processo: é a implementação de um método de produção ou distribuição 

novo ou significativamente melhorado. Incluem-se mudanças significativas em 

técnicas, equipamentos e/ou softwares (OCDE, 2005, p. 58); 

 Inovação em marketing: é a implementação de um novo método de marketing com 

mudanças significativas na concepção do produto ou em sua embalagem, no 

posicionamento do produto, em sua promoção ou na fixação de preços (OCDE, 2005, 

p. 59); 

 Inovação organizacional: é a implementação de um novo método organizacional nas 

práticas de negócios da empresa, na organização do seu local de trabalho ou em suas 

relações externas (OCDE, 2005, p. 61). 
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No primórdio das discussões sobre inovação, Schumpeter (1911) já assumia um amplo 

conjunto de variações para as manifestações de novas realizações. Dentre estas, Schumpeter 

(1911, p. 48-9) englobou os cinco casos seguintes: (1) introdução de um novo bem; (2) 

introdução de um novo método de produção; (3) abertura de um novo mercado; (4) 

conquista de uma nova fonte de matérias-primas ou de bens semimanufaturados; e, (5) 

estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria. Percebe-se com isso, 

que os tipos de inovação estão gradativamente evoluindo a fim de acompanhar tanto as 

mudanças técnicas puxadas pela demanda de mercado quanto às empurradas pelos avanços 

tecnológicos (DOSI, 1988).   

Desse modo, a inovação passa a ser compreendida como um processo de natureza 

interativa envolvendo duas importantes abordagens: (1) o desenvolvimento tecnológico 

de uma invenção, combinado com a introdução no mercado aos usuários finais por meio de 

difusão e adoção; e, (2) o processo de inovação incluindo, automaticamente, a primeira 

introdução de uma inovação e a reintrodução de uma inovação melhorada (GARCIA; 

CALANTONE, 2002). Isso implica ocorrência de diferentes tipos de inovação, bem como a 

necessidade de identificá-los em duas perspectivas: a um nível macro e outro micro. 

Em uma perspectiva macro, a capacidade de inovar está atrelada ao surgimento de 

uma mudança de paradigma na ciência, tecnologia e/ou na estrutura de mercado de uma 

indústria; na perspectiva micro, essa capacidade está relacionada à influência da inovação nos 

recursos tecnológicos, marketing, habilidades, conhecimentos, ou estratégias existentes na 

empresa (GARCIA et al., 2002). Essa realidade resulta na revelação de diferentes tipologias 

utilizadas para identificar e classificar, de acordo com o tipo e o grau de ‘inovatividade’, as 

mudanças técnicas resultantes do processo de inovação. Cabe à subseção seguinte especificar, 

detalhadamente, as tipologias para a inovação tecnológica.  

 

2.3 TIPOLOGIAS DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

As tipologias utilizadas para identificar e classificar as inovações tecnológicas têm 

sido apresentadas como radicais, incrementais, contínuas, descontínuas, evolucionárias e 

revolucionárias, bem como arquiteturais, modulares, regulares e sistemáticas (GARCIA et al., 

2002). Nesse contexto, as tipologias das inovações apresentam diferentes critérios de 
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classificação levando em consideração o tipo e o nível (baixo, moderado, alto) de 

inovatividade5 da mudança tecnológica resultante do processo de inovação.  

Por outro lado, devido à diversidade de tipologias sugeridas em estudos empíricos 

diversos, tem-se observado a falta de uma delimitação consistente para identificar e classificar 

as inovações, uma vez que muitas tipologias apresentam similaridades entre seus conceitos 

(GREEN et al., 1995; HENDERSON et al., 1990; CHANDY et al., 2000; GARCIA et al., 

2002).    

A natureza interativa das inovações resulta em uma variedade de diferentes tipos de 

inovação, geralmente descrita em duas classificações distintas: (1) inovações radicais, para 

produtos em fase inicial de difusão e adoção; e, (2) inovações incrementais, para produtos em 

fase avançado do ciclo de vida. Desde o trabalho de Schumpeter (1934), diferentes tipologias 

têm sido classificadas como procedimentos radicais ou incrementais. 

Para Utterback (1996, p. 200), uma inovação radical é aquela que reúne grande parte 

dos investimentos existentes de uma empresa em habilidades e conhecimentos técnicos, 

projetos, técnicas de produção, instalações e equipamentos. Além disso, têm-se definido como 

radicais as inovações que incorporam uma nova tecnologia, resultando em uma nova 

infraestrutura de mercado (SONG; MONTOYA-WEISS, 1998) ou como catalisadores para o 

surgimento de novos mercados e/ou novas indústrias (GARCIA et al., 2002). Os produtos 

radicais, com frequência, apresentam forte propensão ao risco (MORE, 1982), devido à 

necessidade de grandes montantes de capital para promover o processo de desenvolvimento 

radical e à incerteza atrelada à demanda de mercado, visto que os produtos seriam tão novos 

que o mercado não teria qualquer conhecimento anterior sobre eles e, consequentemente, 

nenhum meio de avaliá-los (FREEMAN, 1984).  

As inovações incrementais, contudo, fornecem novos recursos, benefícios ou 

melhorias para tecnologias existentes em um mercado existente (GARCIA et al., 2002). Nesse 

sentido, uma mudança incremental “envolve a adaptação, refinamento e aperfeiçoamento de 

produtos, métodos de produção ou distribuição existentes” (SONG; MONTOYA-WEISS, 

1998, p. 126). Segundo Johne e Snelson (1988), essas inovações são importantes por dois 

principais motivos: (1) como uma maneira de obter vantagem competitiva em um mercado 

tecnologicamente maduro; e, (2) porque, procedimentos simplificados baseados em 

tecnologias existentes, podem ajudar a alertar um negócio sobre as ameaças e oportunidades 

associadas à mudança para um novo patamar tecnológico. 

                                                           
5 Para Garcia et al. (2002, p. 112), o termo inovatividade refere-se ao grau de “novidade” de uma inovação.  
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Adicionalmente, as inovações incrementais não requerem conhecimento tecnológico 

ou de mercado para a realização de novos produtos. Ou seja, as mudanças ocorrem somente 

no nível micro, causando descontinuidades tecnológicas ou alterações profundas no 

marketing. Enquanto isso, as inovações radicais possuem bases de conhecimento técnico ou 

sobre o mercado existente superficiais, implicando descontinuidades tecnológicas e de 

marketing, nos níveis macro e micro (GARCIA et al., 2002).  

Com o propósito de sistematizar esta temática, Garcia e Calantone (2002) 

categorizaram diferentes tipologias, sugeridas com base em estudos empíricos diversos, em 

cinco grandes grupos – dicotômica, tricotômica, tetracotômica, penta e octo -, os quais se 

diferenciam pela quantidade de categorizações utilizadas para descrever o tipo e o grau de 

inovatividade da mudança técnica resultante do processo inovativo, conforme o Quadro 2.2.  

Sobre as tipologias da inovação, Rothwell e Gardiner (1988) enfatizaram a dicotomia 

das ‘inovações’ e ‘reinovações’. Assim sendo, para esses autores, as 

inovações são invenções radicalmente novas, estabelecendo marcos em novos produtos, tais 

como, criando outras indústrias. Já as ‘reinovações’ podem resultar de uma tecnologia 

existente, aprimorando o design de produtos existentes (incremental), ou uma nova 

tecnologia, melhorando os produtos existentes (geracional), ou uma tecnologia 

existente, criando novos produtos (novas marcas de produtos), ou materiais 

reformulados, aperfeiçoando os produtos existentes (melhorias), ou novas 

tecnologias, modernizando subsistemas de produtos existentes (pequenos detalhes). 

 Em uma dimensão mais ampla, Abernathy e Clark (1985) avaliam as inovações em 

quatro diferentes categorias, correlacionando a competência tecnológica aos ambientes de 

mercado. Inicialmente, as inovações são caracterizadas pela ‘criação de nichos’, em que uma 

tecnologia existente, estável e bem especificada, é refinada, melhorada ou alterada para 

suportar uma nova posição de mercado. Em seguida, como inovações ‘arquiteturais’, 

moldando as ligações entre os novos mercados e as novas tecnologias por meio da criação de 

novas indústrias ou o aprimoramento das existentes. Por conseguinte, em inovações 

‘regulares’, as quais se constroem sob técnicas e práticas de produção estabelecidas, visando 

mercados e clientes existentes. E, finalmente, por ‘revolucionárias’, que descontinuam e 

tornam obsoletas as técnicas e práticas de produção, embora continuem a vislumbrar 

mercados e consumidores existentes. 
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Quadro 2.2 – Tipologias da inovação tecnológica 

 

CATEGORIZAÇÃO DA 

TIPOLOGIA 
TIPOLOGIA AUTORES 

Dicotômica (duas categorizações) 

descontínua / contínua 
Robertson (1967); Anderson e 

Tushman (1990). 

instrumental / final Grossman (1970). 

variações / reorientações Normann (1971). 

autêntica / adoção Maidique e Zirger (1984). 

original / reformulada Yoon e Lilien (1985). 

inovações / reinovações Rothwell e Gardiner (1988). 

radical / rotina Meyers e Tucker (1989). 

evolucionária / revolucionária Utterback (1996). 

sustentável / disruptiva Christensen (1997). 

realmente novo / incremental 
Schmidt e Calantone (1998); Song 

e Montoya-Weiss. 

ruptura / incremental Rice et al. (1998) 

radical / incremental 

Balachandra e Friar (1997); 

Freeman (1994); Atuahene-Gima 

(1995); Kessler e Chakrabarti 

(1999); Lee e Na (1994); 

Schumpeter (1934); Stobaugh 

(1988). 

Tricotômica (três categorizações) 

baixa inovatividade / moderada 

inovatividade / alta inovatividade 
Kleinschmidt e Cooper (1991). 

incremental / nova geração / 

radicalmente novo 
Wheelwright e Clark (1992). 

Tetracotômica (quatro 

categorizações) 

incremental / modular / arquitetural 

/ radical 
Henderson e Clark (1990). 

criação de nicho / arquitetural / 

regular / revolucionária 
Abernathy e Clark (1985). 

incremental / mercadologicamente 

evolucionária/ tecnologicamente 

evolucionária / radical 

Moriarty e Kosnik (1990). 

incremental / avanços de mercado / 

avanços tecnológicos / radical 
Chandy e Tellis (2000). 

incremental / arquitetural / fusão / 

ruptura 
Tidd (1995). 

Penta (cinco categorizações) 
sistemática / maior / menor / 

incremental / não registrado 
Freeman (1994). 

Octo (oito categorizações) 

reformuladas / novas partes / 

remerchandising / novas melhorias 

/ novos produtos / novos usuários / 

novos mercados / novos clientes 

Johnson e Jones (1957). 

 

Fonte: Garcia e Calantone (2002, p. 117). 

 

Dando continuidade, Garcia e Calantone (2002) apontaram três categorias para 

descrever as inovações de produto: (1) incremental; (2) realmente nova; e, (3) radical. A 

classe “realmente nova” compreende uma fase intermediária entre a inovação incremental e 

radical. Segundo esses autores, uma inovação “realmente nova” compreende um produto 

moderadamente inovador. Isso implica que uma inovação “realmente nova” acontece tanto no 

nível macro quanto no nível micro. No nível macro ocasiona uma descontinuidade 
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tecnológica ou uma descontinuidade de mercado, mas não ambas. Se ambas ocorrem, a 

inovação deve ser classificada como radical e, se não houver descontinuidade, a inovação é 

considerada incremental. Enquanto isso, no nível micro, qualquer combinação entre 

descontinuidades tecnológicas e de mercado pode ocorrer na firma (GARCIA et al., 2002).  

Em outro ponto de vista, Kleinschmidt e Cooper (1991) propuseram uma distinção 

entre os graus de inovatividade, subdividindo-os em: (a) alto nível inovativo – incluem 

inovações novas para o mundo, empresa e mercado; (b) moderado nível inovativo - consistem 

em linhas menos inovadoras para a empresa e em inovações para uma linha de produtos ou 

processos existente; e, (c) baixo nível inovativo – incluem inovações baseadas em pequenas 

modificações, reduções de custo e reposicionamento. 

Em síntese, as tipologias das inovações auxiliam as empresas na formulação das 

estratégias, uma vez que permitem identificar e classificar o tipo e grau de inovatividade das 

mudanças técnicas resultantes do processo de inovação, interligando, assim, as necessidades 

tecnológicas e de mercado às competências organizacionais. 

  

2.4 SISTEMAS DE INOVAÇÃO 

 

O processo inovativo resulta de um conjunto de atores (indivíduos, empresas e outras 

instituições de conhecimento) inter-relacionados capazes de gerar, difundir e utilizar 

tecnologias (artefatos físicos, know-how técnico) que possuem valor econômico (CARLSSON 

et al., 2002) em diferentes esferas. 

 Nesse sentido, a inovação - resultado de interações entre agentes diversos 

(universidades, centros de pesquisa, empresas, clientes, fornecedores) - passa a ser analisada 

de forma sistêmica e por meio de uma compreensão holística de como a informação 

circula em múltiplas direções, interativamente, formando uma perspectiva variável na 

dinâmica do sistema (COOKE et al., 1997).  

 Edquist (2005, p. 182) define os sistemas de inovação como os determinantes do 

processo de inovação, ou seja, todos os importantes fatores econômicos, sociais, políticos, 

organizacionais, institucionais e outros que influenciam o desenvolvimento, a difusão e o uso 

de novas tecnologias e/ou novos produtos. 

 Os sistemas de inovação podem ser visualizados em várias dimensões. Em alguns 

casos, dependendo do contexto, o foco particular é o país ou região; em outros, o setor ou 

tecnologia. Dessa forma, é possível avaliar os sistemas em níveis: nacional (FREEMAN, 

2002); regional (COOKE et al., 1997); setorial (MALERBA, 2002); tecnológicos 
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(CARLSSON et al., 2002); e, por fim, o agrupamento de empresas em forma de clusters de 

inovação (ENGEL et al., 2009). 

Em nível nacional, essa perspectiva sistêmica da inovação é representada, segundo 

Freeman (2002), em duas diferentes abordagens: “estreita” e “ampla”. A abordagem estreita 

se concentra nas instituições que deliberadamente promovem a aquisição e disseminação do 

conhecimento, sendo as principais fontes de inovação. Já a abordagem ampla, reconhece que 

essas instituições são incorporadas em um sistema socioeconômico muito mais amplo, no 

qual influências políticas e culturais ajudam a determinar a escala, a direção, e o sucesso 

relativo de todas as atividades inovadoras.  

Cooke et al. (1997) observaram que a abordagem de Freeman (2002) poderia ser 

complementada de forma importante por um foco subnacional. Uma melhor configuração 

para esse foco seriam os sistemas regionais de inovação, os quais, analogamente aos sistemas 

nacionais, são avaliados por meio de dois aspectos: (a) regionalização - relacionando 

a região a sua capacidade de competência (jurisdição), valorizando o seu grau de autonomia 

para desenvolver políticas e gerenciar os diferentes elementos que compõem o 

sistema regional, além da capacidade de financiamento para investimentos estratégicos em 

infraestruturas absolutamente necessárias para o desenvolvimento de processos de inovação; 

e, (b) regionalismo - relacionado com a base cultural da região que fornece certo nível 

de potencial sistêmico. 

Os sistemas setoriais complementam os conceitos anteriores, tendo como propósito, 

representar um conjunto de produtos, novos e estabelecidos, para usos específicos e um 

conjunto de agentes realizando interações mercantis e não-mercantis para a criação, produção 

e venda desses produtos (MALERBA, 2002). Carlsson et al. (2002) apresentam os sistemas 

setoriais, baseados na ideia de que diferentes setores ou indústrias operam sob diferentes 

regimes tecnológicos caracterizados por uma combinação particular de oportunidades e 

condições de apropriabilidade, graus de cumulatividade do conhecimento tecnológico, e por 

características relevantes desse conhecimento. Em termos mais amplos, pode-se dizer que 

um sistema setorial é resultado coletivo da interação e coevolução dos vários elementos 

envolvidos (MALERBA, 2002). Com base nessas definições, percebe-se que os sistemas 

setoriais possuem uma base de conhecimento, uma demanda tecnológica e inputs definidos.  

Em um quarto nível, a literatura mais recente apresenta os sistemas tecnológicos, 

definidos como uma rede de agentes interagindo em uma tecnologia específica sob uma 

infraestrutura institucional particular e envolvendo a geração, difusão e utilização da 

tecnologia (CARLSSON; STANKIEWICZ, 1991). Esses sistemas possuem interações de 
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mercado e não-mercantis em três tipos de redes: relacionamentos entre comprador/fornecedor, 

resolução de problemas em redes e a formação de redes informais (CARLSSON et al., 2002). 

Existem muitos sistemas tecnológicos, podendo fazer sentido mencionar sistemas 

tecnológicos regionais ou locais, ou em casos mais extremos, em sistemas tecnológicos 

internacionais ou globais (CARLSSON; STANKIEWICZ, 1991). 

Para uma última análise dos sistemas de inovação, observou-se o surgimento de um 

novo padrão para a inovação e comercialização, o qual é visualizado na forma de clusters. Os 

estudos sobre clusters foram amplamente discutidos por Porter (1990), que os define como 

concentrações geográficas de uma massa crítica de instituições e companhias (incluem 

fornecedores, prestadores de serviço, universidades, associações de negócio) interligadas em 

um campo particular compartilhando vantagens por meio da agregação de expertise e recursos 

especializados.  

Engel et al. (2009), baseados em um estudo de práticas de clusterização no Vale do 

Silício, tentaram explicar que os clusters de inovação não são somente puras aglomerações de 

empresas com um foco industrial comum. Para esses autores, o Vale do Silício é mais que 

uma aglomeração de empresas que se beneficiam por estarem próximas umas das outras, mas 

sim, compreende um ambiente favorável à criação e ao desenvolvimento de ventures 

empresariais de alto potencial. Esse ambiente é caracterizado, principalmente, por: (1) 

mobilidade de recursos intra- e inter-firmas; (2) novas empresas criando mecanismos tão 

rápidos e frequentes para a inovação; (3) comercialização de tecnologias; (4) experimentação 

de modelos de negócios; (5) desenvolvimento de um novo mercado; (6) perspectiva 

estratégica global inicial; e, (7) alinhamento entre incentivos e metas. 

Os sistemas de inovação, em todas as dimensões, contribuem para uma análise 

descritiva do funcionamento, da dinâmica, da transformação durante o processo de 

desenvolvimento de uma inovação, dos fatores que afetam o desempenho e da 

competitividade das empresas. Ademais, são relevantes fontes para o desenvolvimento de 

propostas de políticas públicas. Mowery e Nelson (1999) afirmam que a competitividade dos 

países está relacionada à presença de empresas eficientes, interagindo com outras empresas e 

com avançadas organizações não-empresariais (centros de pesquisa, fundações 

governamentais) e instituições de ensino, formando, assim, um arranjo institucional entre 

universidade, indústria e governo, envolvidos por meio de redes de comunicação de dinâmica 

complexa, que, com a evolução dos sistemas de inovação, passou a ser denominado tríplice 

hélice (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 2000). 
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2.5 MENSURAÇÃO DO SISTEMA INOVATIVO  

 

Diante do interesse da política pública em promover a atividade inovativa, estimular o 

crescimento econômico e a empregabilidade há, claramente, uma crescente necessidade 

de mensurar e avaliar a mudança tecnológica para disseminar o conhecimento sobre as forças 

motrizes e as consequências socioeconômicas da inovação (KLEINKNECHT et al., 2002).

 Assim como a pesquisa, a inovação, caracteriza-se por ser um processo dinâmico e 

multidimensional, contextualizado em termos de ideias, aprendizagem, criação de 

conhecimento, ou em relação a competências e capacidades, sendo, algumas vezes, sugerido 

como inerentemente impossível de quantificar e mensurar, embora, para alguns aspectos, suas 

características gerais não excluam a medição das dimensões-chave dos processos e outputs 

(SMITH, 2005).      

 Mensurar a mudança tecnológica envolve, tipicamente, um dos três principais 

aspectos: (1) mensurar uma variável de entrada, tal como as despesas com P&D; (2) uma 

variável de saída intermediária - número de invenções patenteadas; ou, (3) uma variável 

direta de saída - novos produtos (ACS et al., 2002). 

Outros autores (ARCHIBUGI; PIANTA, 1996) sugerem que a inovação pode ser 

analisada, classificada e mensurada por meio de várias perspectivas como: (1) quanto à 

tecnologia – características técnicas da inovação; (2) quanto ao produto – natureza do produto 

em que a inovação é provável de ser incorporada; (3) quanto ao setor de produção – principal 

atividade econômica da empresa que gerou a inovação; e, (4) quanto ao setor de uso – 

principal atividade econômica dos usuários da inovação. 

 Geralmente, a quantificação do desempenho inovativo é apresentada por um processo 

que se configura ao modelo de input-transformação-output, no qual a combinação de fatores 

produtivos de entrada resulta em saídas inovativas (ROGERS, 1998; SMITH, 2005; 

ALMEIDA, 2010). 

 Guan e Chen (2010) propõem uma perspectiva mais ampla para mensurar a inovação, 

incorporando tanto medidas relacionadas ao processo inovativo global quanto aos 

subprocessos internos, caracterizados pelos processos de P&D à montante e de 

comercialização à jusante. Esses autores consideram que inputs originais, acarretam em 

outputs intermediários que geram os resultados finais. A execução desse processo de 

transformação é apoiada por atividades primárias – pesquisa, desenvolvimento e testes – 

destinados à produção dos outputs intermediários e, atividades secundárias – marketing, 

manufatura e engenharia – empreendidas no subprocesso de comercialização.  
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Normalmente, os indicadores de entrada e saída diretamente relevantes para 

mensuração da inovação envolvem os recursos destinados à P&D e estatísticas de patentes, 

respectivamente (BASBERG, 1987; ANCHIBUGI; PIANTA, 1996; SMITH, 2005; OCDE, 

2005). Apesar da relevância, foi verificada a existência de algumas desvantagens, diante da 

aplicabilidade desses indicadores, que podem sub- ou sobreestimar o desempenho inovativo 

das empresas (KLEINKNECHT et al., 2002). 

 Em primeiro lugar, as medições de despesas com P&D não mostram a eficiência do 

processo pelo qual os insumos são transformados em outputs intermediários ou em produtos 

inovadores. Além disso, não expõem a importância quantitativa ou econômica das inovações 

produzidas, nem indicam o nível de complexidade tecnológica dos produtos resultantes 

(COOMBS et al., 1996).    

As estatísticas de patentes, mesmo estando disponíveis ao público em grandes 

números e a baixo custo (ANCHIBUGI; PIANTA, 1996), não são bons indicadores do valor 

econômico (ACS et al., 2002), já que uma proporção de patentes nunca será traduzida em 

produtos/processos comercialmente viáveis (BASBERG, 1987; COOMBS et al., 1996; 

ROGERS, 1998); algumas invenções e inovações não são patenteáveis (OCDE, 2005); 

estrategicamente, algumas empresas não comercializam a patente, para impedir que um 

concorrente não possa patentear e usá-la (KLEINKNECHT et al., 2002); e, finalmente, as 

empresas em setores de alta oportunidade tecnológica tendem a uma maior propensão à 

apropriação da inovação por meio de patentes do que empresas em setores de 

baixa oportunidade tecnológica (KLEINKNECHT et al., 2002; HAGEDOORN et al., 2003). 

Por meio de uma analogia ao Diagrama de Venn, Basberg (1987) e Hagedoorn et al. 

(2003) resumiram algumas dessas implicações sugerindo que existe um grande grupo 

caracterizado como invenções, das quais uma parcela está em uso, mas não foi patenteada – 

subgrupo das inovações; outra parcela, foi patenteada, mas não está em uso - subgrupo das 

patentes; uma parcela menos representativa foi patenteada e está em uso - interseção entre os 

subgrupos das inovações e patentes; e, a maior parcela dessas invenções continua somente no 

campo da ideia - área restante do conjunto. A representação gráfica dessa ideia está ilustrada 

na Figura 2.2. 

Ressalta-se, ainda, que os indicadores de patentes e despesas com P&D tendem a 

subestimar ainda mais a taxa de inovação no panorama das micro e pequenas empresas em 

estágio inicial de desenvolvimento (KLEINKNECHT et al., 2002; FLOR; OLTRA, 2004), 

nas quais a presença de diferentes barreiras, a falta de padronização e formalização da 
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estrutura organizacional, muitas vezes, limita as atividades durante o processo de 

desenvolvimento inovativo.  

Em pesquisa realizada nas Start-Ups de alta tecnologia japonesas, Koga (2005) 

confirma esse fato, considerando que empresas em estágios iniciais de desenvolvimento, 

nomeadas de “recém-nascidas”, possuem restrições orçamentárias, não são tão propensas a 

receber subsídios e, mesmo que, obtendo fundos de fontes externas, não apresentam forte 

incentivo para a realização adicional de P&D, podendo, assim, ser incentivada a utilizar esses 

fundos para outros fins. Em contrapartida, as empresas em fase de crescimento, denominadas 

como “empresas jovens”, têm forte demanda por fundos para P&D, isso porque, atividades de 

pesquisa e desenvolvimento são reconhecidas como fonte de vantagem competitiva e, 

portanto, de crescimento. 

 

Figura 2.2 – Generalização da relação entre patentes, invenção e inovação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Basberg (1987, p. 133). Ver também Hagedoorn et al. (2003, p. 1367). 

 

Diante dos problemas existentes e com o uso desses indicadores tradicionais, muitos 

pesquisadores estão sugerindo a utilização de indicadores múltiplos (EVANGELISTA et al., 

2001; HAGEDOORN et al., 2003; FLOR; OLTRA, 2004; GUAN; CHEN, 2010) para 

quantificar o desempenho tecnológico, uma vez que esses indicadores vêm a atender a 

ambientes dinâmicos e mais complexos. 

Nesses ambientes, como nos tradicionais, os processos estão transformando, 

normalmente, inputs, incluindo as ações, métodos e operações, em outputs. Porém, 

especialmente, durante os estágios de crescimento da inovação, devido a fatores como 

complexidade, incerteza e falta de linearidade, uma variedade maior de processos ocorre, 
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resultando em uma multiplicidade de interações e, portanto, na existência de inputs e outputs 

intermediários. Essa rede complexa de processos interconectados é ilustrada na Figura 2.3, em 

que cada processo corresponde a uma parte de um processo maior. 

 

Figura 2.3 - Rede complexa de processos interconectados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Elaborada própria. 

 

Para mensurar esse sistema dinâmico, serão necessários, além de considerar, múltiplos 

indicadores, fragmentá-los de acordo com os diferentes estágios que constituem o modelo de 

crescimento de uma inovação. Lev (2001) propõe que a inovação envolva, tipicamente, três 

estágios interconectados: (1) estágio de aprendizagem e descoberta – centraliza na geração e 

aquisição de conhecimentos e habilidade (fase de pesquisa); (2) estágio de implementação – 

evidencia a viabilidade técnica (fase de desenvolvimento) e, (3) estágio de comercialização – 

promove a difusão do produto e facilita o retorno financeiro e econômico. Corroborando com 

as ideias desse autor, Guan e Chen (2010) avaliam o processo global de inovação como a 

interação dos subprocessos de P&D (à montante) e comercialização (à jusante), ambos 

envolvidos, respectivamente, com atividades de apoio primárias e secundárias. 

Respaldada pelos trabalhos de Lev (2001), Evangelista et al. (2001), Hagedoorn et al. 

(2003), Auerswald e Branscomb (2003), Flor e Oltra (2004), Milbergs e Vonortas (2004) e  

Guan e Chen (2010), a Figura 2.4 apresenta um quadro conceitual envolvendo os estágios de 

transformação, as atividades de apoio e indicadores de entrada e saída, com a finalidade de 

elucidar o inter-relacionamento entre as partes envolvidas no sistema, quando o propósito for 

mensurar um processo típico de produção de uma inovação. 
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Figura 2.4 - Quadro conceitual para a mensuração do processo global de inovação 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado a partir dos autores Auerswald e Branscomb (2003, p. 229); Guan e Chen (2010, p. 350). 
* Estágio inicial de desenvolvimento tecnológico. 

 

A partir da Figura 2.4, observa-se que, para mensurar um sistema inovativo é 

necessário contemplar os diferentes estágios do processo de desenvolvimento de uma 

inovação; as variáveis de entrada e saída associadas a cada estágio e as atividades de apoio 

para auxiliar na concretização do escopo de cada fase. Dessa forma, dependendo do objetivo e 

objeto de estudo, esse processo pode ser orientado tanto para o nível global (macro – 

sinalizadas pelas linhas tracejadas (1)), levando em consideração todas as interfaces do 

sistema, quanto para subníveis, nesse caso, denominados por subprocessos, os quais 

compreendem, na pesquisa e desenvolvimento (ilustradas pelas linhas tracejadas (2)), os 

estágios de pesquisa básica, invenção, estágio inicial de desenvolvimento tecnológico e 

desenvolvimento de produto e, na comercialização (identificadas pelas linhas tracejadas (3)), 

o estágio de produção e marketing.  

Adicionalmente, ao processo de mensuração da inovação, é essencial considerar 

indicadores que possibilitem a avaliação dos investimentos e desempenho das atividades 

inovativas efetivadas nas empresas. 
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Milbergs e Vonortas (2004, p. 4) afirmam que os indicadores de inovação, ciência e 

tecnologia têm evoluído por meio de quatro gerações, tornando-se, progressivamente, mais 

complexos e significativos. Conforme os autores, esse processo evolutivo inclui: (1) 

métricas de primeira geração, refletindo uma concepção linear de inovação, centrada em 

indicadores de entrada; (2) métricas de segunda geração, complementado os indicadores de 

entrada pela contabilização das saídas intermediárias nas atividades de ciência e tecnologia (C 

& T); (3) métricas de terceira geração, representando um conjunto mais relevante 

de indicadores de inovação, além de índices com base em surveys e na integração de 

dados disponíveis publicamente; e, (4) métricas de quarta geração, baseada em indicadores de 

conhecimento, relacionamentos em redes e nas condições do ambiente interno e externo as 

organizações. O Quadro 2.3 expõe a evolução dessas métricas por geração. 

 

Quadro 2.3 - Evolução das métricas de inovação por geração 

1a GERAÇÃO 

(1950s-60s) 

2a GERAÇÃO 

(1970s-80s) 

3ª GERAÇÃO 

(1990s) 

4ª GERAÇÃO 

(2000) 

INDICADORES DE 

INPUTS 

INDICADORES DE 

OUTPUTS 

INDICADORES DE 

INOVAÇÃO 

INDOCADORES DE 

PROCESSO 

Despesas com P&D; 

Capital; 

Intensidade tecnológica; 

Funcionários de C&T. 

Patentes; 

Publicações; 

Produtos; 

Mudança da qualidade. 

Surveys de inovação; 

Indexação; 

Capacidade de 

benchmarking inovativo. 

Conhecimento; 

Intangíveis; 

Redes; 

Demanda; 

Clusters; 

Técnicas de gestão; 

Risco/Retorno; 

Dinâmica de sistemas. 

Fonte: Milbergs e Vonortas (2004, p. 5). 

 

Considerando que, os resultados de muitos estudos não conduzem a um indicador ou a 

um conjunto comum de indicadores geralmente aceitos, para representar o desempenho 

inovativo, alguns autores (EVANGELISTA et al., 2001; HAGEDOORN; CLOODT, 2003; 

FLOR; OLTRA, 2004; NELSON, 2009; GUAN; CHEN, 2010; WANG et al., 2013) propõem 

uma variedade em termos de constructos, métodos, amostras e testes estatísticos de confiança 

e consistência, capazes de representar o impacto da inovação em um sistema dinâmico e 

complexo e, dessa forma, permitir a mensuração das dimensões-chave dos processos 

inovativos.  

Nessa esfera de indicadores, Hagedoorn e Cloodt (2003) investigaram, 

aproximadamente, 1200 empresas norte-americanas de quatro diferentes setores de alta 

tecnologia (aeroespacial e defesa, farmacêutico, eletrônico e comunicação, e maquinários de 

escritório e computadores) por meio de indicadores de P&D, patentes, citações de patentes e 
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anúncios de novos produtos. Fazendo uso de indicadores semelhantes, Evangelista et al. 

(2001) considerou agrupar os indicadores tecnológicos conforme a dimensão de investigação, 

as quais se referem: (1) as características estruturais básicas das indústrias; (2) ao desempenho 

inovador; (3) a densidade das empresas; e, (4) a qualidade das interações sistêmicas entre os 

principais atores institucionais.  

Por outro lado, Flor e Oltra (2004) analisaram a aplicabilidade de diferentes 

indicadores de input/output na identificação de empresas inovadoras, com especial atenção 

para os que se baseiam em informações obtidas de fontes secundárias. O estudo considerou 

indicadores tecnológicos baseados em: (1) inputs - despesas com P&D, números de 

funcionários no departamento de P&D, projetos de P&D em parceria com outras 

organizações, aceitação em programas públicos de apoio financeiro à inovação e base 

educacional dos funcionários; e (2) outputs - a análise de patentes, identificação de 

inovações por meio de informações fornecidas por especialistas do setor, gestores de 

empresas e divulgações em revistas técnicas e comerciais.  

Ampliando esse escopo, Guan e Chen (2010) propuseram um quadro conceitual 

construído a partir da perspectiva de sistema, fornecendo medidas para a avaliação do 

processo global e/ou dos subprocessos internos (processo de P&D à montante e de 

comercialização à jusante). A fim de avaliar a consistência e confiabilidade, este o quadro 

conceitual foi aplicado em um estudo empírico cross-regional envolvendo empresas de alta 

tecnologia da China, sendo utilizados um conjunto de indicadores apresentados como: inputs 

originais (despesas internas de P&D); outputs intermediários (patentes); outcomes (valor de 

impostos e lucros, valor agregado, valor exportado e lucro direto devido à venda de novos 

produtos); e, inputs intermediários, que incluem variáveis, como despesas com a absorção e 

importação de tecnologias. 

Alguns trabalhos enfatizaram, ainda, variáveis para mensurar a difusão e o 

transbordamento do conhecimento (BONTIS et al., 1999; ALCACER et al., 2006; NELSON, 

2009). Nelson (2009) ressalta variáveis relacionadas a patentes, licenças e publicações e, 

afirma que, além dessas, características como a idade e a localização geográfica, representam 

informações importantes que influenciam o padrão tecnológico da firma. 

Por se tratar de um processo complexo, a inovação tecnológica pode ser quantificada e 

analisada tanto em uma perspectiva macro (em nível global) quanto micro (em subníveis) e, 

portanto, sob uma variedade de indicadores. O Quadro 2.4, balizado pela literatura nessa 

temática, apresenta os principais indicadores empregados na mensuração de processos 

inovativos.
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Quadro 2.4 – Sistematização dos principais indicadores para a mensuração de processos inovativos 

 

 

 

 

    

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

P
at

en
te

s 

N
ú

m
er

o
 

d
e 

n
o
v

o
s 

/ 
m

el
h

o
ra

d
o

s 

p
ro

d
u

to
s 

(b
en

s 
o

u
 

se
rv

iç
o

s)
 

o
u
 

p
ro

ce
ss

o
s 

p
u

b
li

ca
d

o
s 

em
 

re
v

is
ta

s 

té
cn

ic
as

 o
u

 d
e 

co
m

ér
ci

o
 

L
u

cr
o

 
d

ir
et

o
 

d
ev

id
o

 
à 

co
m

er
ci

al
iz

aç
ão

 
d

e 
p

ro
d

u
to

s 
o

u
 

p
ro

ce
ss

o
s 

in
o

v
ad

o
re

s 

L
u

cr
o

 d
ir

et
o

 d
ev

id
o

 à
 e

x
p

o
rt

aç
ão

 d
e 

p
ro

d
u

to
s 

o
u

 p
ro

ce
ss

o
s 

in
o

v
ad

o
re

s 

D
es

p
es

as
 

d
ev

id
o

 
a 

im
p

o
st

o
s 

so
b

re
 

n
o

v
o

s 
/ 

m
el

h
o

ra
d

o
s 

p
ro

d
u
to

s 
o

u
 

p
ro

ce
ss

o
s 

D
es

p
es

as
 c

o
m

 a
ti

v
id

ad
es

 d
e 

p
es

q
u

is
a 

e 
d

es
en

v
o

lv
im

en
to

 (
P

&
D

) 

N
ú

m
er

o
 

d
e 

fu
n

ci
o

n
ár

io
s 

en
v

o
lv

id
o

s 

co
m

 
at

iv
id

ad
es

 
d

e 
p

es
q
u

is
a 

e 

d
es

en
v

o
lv

im
en

to
 (

P
&

D
) 

N
ú

m
er

o
 d

e 
fu

n
ci

o
n

ár
io

s 
d
a 

em
p

re
sa

 

In
ce

n
ti

v
o

s 
fi

n
an

ce
ir

o
s 

p
o

r 
m

ei
o

 
d

e 

p
ro

g
ra

m
as

 
p

ú
b

li
co

s 
d

e 
ap

o
io

 
à 

in
o

v
aç

ão
 

D
es

p
es

as
 

co
m

 
a 

im
p

o
rt

aç
ão

 
d

e 

te
cn

o
lo

g
ia

 

Id
ad

e 
d

a 
em

p
re

sa
 

D
es

p
es

as
 c

o
m

 m
a

rk
et

in
g

 

D
es

p
es

as
 c

o
m

 t
re

in
am

en
to

s 

D
es

p
es

as
 c

o
m

 f
er

ra
m

en
ta

l,
 f

ab
ri

ca
çã

o
 

e 
en

g
en

h
ar

ia
 i

n
d
u

st
ri

al
 

AUTOR (s)  OUTPUTS INPUTS 

1 Basberg, 1987                

2 Archibugi e Pianta, 1996                 

3 Coombs et al., 1996                 

4 Rogers, 1998                     

5 Evangelista et al., 2001                   

6 Kleinknecht et al., 2002                       

7 Acs et al., 2002                 

8 Hadegoorn et al., 2003                 

9 Flor e Oltra, 2004                    

10 Smith, 2005                 

11 OCDE, 2005                    

12 Nelson, 2009                  

13 Guan e Chen, 2010                     

FREQUÊNCIA 10 4 4 4 1 9 3 3 3 2 1 3 2 2 

Fonte: Elaboração própria. 



38 

 

 

Mediante o Quadro 2.4, percebe-se que dos 13 trabalhos considerados na realização 

dessa sistematização bibliográfica, 77% e 69%, utilizam, respectivamente, “despesas com 

atividades de pesquisa e desenvolvimento” como principal indicador de entrada e “patentes” 

como principal indicador de saída do sistema. Conforme enfatizado anteriormente, essa 

afirmação corrobora o ponto de vista de Basberg (1987), Anchibugi e Pianta (1996), Smith 

(2005) e OCDE (2005) sobre a predominância desses indicadores na avaliação dos processos 

de inovação tecnológica.  

Embora esse quadro categorize os indicadores em variáveis de input e output, permite-

se afirmar que, em alguns casos, como respaldado pela Figura 2.4 (p. 34), as variáveis 

poderão ser caracterizadas em inputs ou outputs intermediárias ou como uma medida direta da 

produção inovativa (outputs finais, tal como um novo/melhorado produto ou processo). 

Ademais, devido aos efeitos desencadeados pelo processo inovativo, algumas variáveis de 

output estarão relacionadas a resultados econômicos ou à apropriação do conhecimento, 

sendo, como autores (GUAN; CHEN, 2010) apontam, consideradas, concomitantemente, 

indicadores de outcomes (valor adicionado, lucro) e de capital inovativo (propriedade 

intelectual, competências, capital humano).  

Em síntese, a categorização dos indicadores está condicionada ao objetivo do estudo, 

ao método de avaliação empregado e, principalmente, ao posicionamento do pesquisador 

sobre a perspectiva de análise a ser utilizada no processo de mensuração. Isso implica, 

conforme a Figura 2.4 (p. 34), que, no processo de mensuração da inovação tecnológica, o 

pesquisador pode realizar tanto uma análise macro do sistema, englobando todos os estágios 

envolvidos no desenvolvimento inovativo, como uma análise em subníveis, contemplando, 

separadamente, subprocessos específicos. Em consequência disso, a orientação (original / 

intermediário / final) e a classificação (input / output / outcome / capital inovativo) dos 

indicadores varia consideravelmente. Ressalta-se que fatores como o tamanho da amostra, a 

disponibilidade de dados relevantes e o contexto em que as variáveis estão sendo utilizadas, 

podem ocasionar algumas restrições quando à aplicabilidade dessas, sobretudo, no ambiente 

de micro e pequenas empresas, caracterizados por uma estrutura organizacional com baixo 

grau de padronização e formalização e pela incidência de barreiras ao processo de inovações. 
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2.6 BARREIRAS AO PROCESSO DE INOVAÇÃO 

 

 A inovação é um fenômeno complexo e coletivo (SEGARRA-BLASCO et al., 2008) 

que requer a mobilização de vários tipos de conhecimentos tecnológicos e científicos com a 

finalidade de atender a uma demanda puxada pelas forças do mercado e empurrada pelos 

avanços tecnológicos (DOSI, 1988), mas também, a formação de relacionamentos com 

clientes, fornecedores, universidade, centros e institutos de pesquisa, buscando solucionar 

problemas técnicos, organizacionais e financeiros associados ao processo de desenvolvimento 

(ABEREIJO et al., 2009).  

Nesse contexto, durante a geração de uma inovação, as empresas encontram diferentes 

barreiras, definidas como os possíveis obstáculos identificados pelos altos gestores das 

empresas (HADJIMANOLIS, 1999). Para Hadjimanolis (1999), esses inibidores da inovação, 

quando reconhecidos, possibilitam o entendimento dos efeitos e a elaboração de medidas para 

eliminá-los, permitindo, assim, que o fluxo natural da inovação seja restabelecido.  

As empresas mais inovadoras, quando decidem inovar, devem gastar dinheiro, investir 

em custos irrecuperáveis e enfrentar riscos elevados (SEGARRA-BLASCO et al., 2008). Isto 

indica que o processo de desenvolvimento de uma inovação exige esforços extraordinários, 

motivação e a aceitação de riscos para prosseguir (TIDD et al., 1997). 

Embora as barreiras à inovação apresentem algumas semelhanças entre países 

desenvolvidos e em fase de desenvolvimento (HADJIMANOLIS, 1999), não são, 

necessariamente, as mesmas, podendo ser diferentes, dependendo, do grau de inovação, da 

localização, do tamanho da empresa (SEGARRA-BLASCO et al, 2008) e dos diferentes 

estímulos recebidos por meio de políticas públicas de incentivo à inovação. 

No que concerne a estudos realizados em países desenvolvidos, destacam-se os 

trabalhos de: (1) Segarra-Blasco et al. (2008) e Madrid-Guijarro et al. (2009) na Espanha; e, 

(2) Galia e Legros (2004) na França. Enquanto isso, para demonstrar a realidade de países em 

fase de desenvolvimento, é relevante analisar trabalhos como os de: (1) Alinaitwe et al. 

(2007) na África; (2) Clancy (2001) na Índia; (3) Hadjimanolis (1999) em Chipre; e, (4) 

Frenkel (2001) em Israel. 

 Segarra-Blasco et al. (2008) e Madrid-Guijarro et al. (2009) estudaram as implicações 

à inovação na Espanha. Segarra-Blasco et al. (2008) se detiveram a analisar a região da 

Catalunha, onde as limitações de custo e conhecimento foram reconhecidas como as que mais 

afetaram o processo de inovação. Essas barreiras estão associadas aos altos custos dos 
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projetos de inovação que dificultam o acesso externo a financiamento, além da falta de 

trabalhadores qualificados e de informações sobre a tecnologia. 

Madrid-Guijarro et al. (2009) analisaram as barreiras ao produto, processo e gestão da 

inovação em 294 pequenas e médias empresas da Região de Múrcia. Os custos foi o obstáculo 

mais significativo em detrimento à resistência dos gestores/funcionários com o mais baixo 

escore.  

Nas conclusões dessas pesquisas, Segarra-Blasco et al. (2008) e Madrid-Guijarro et al. 

(2009) verificaram que as pequenas empresas são desproporcionalmente impactadas pelas 

restrições de financeiras em relação às grandes empresas, principalmente, quanto à falta de 

fundos internos e pelos altos custos envolvidos na atividade inovativa. 

Para analisar os entraves à inovação enfrentados pelas empresas de manufatura na 

França, Galia e Legros (2004) dividiram as empresas em dois grandes grupos: as que adiam 

ou abandonam o projeto. As firmas que adiaram os projetos são mais propensas a limitações 

ligadas ao risco econômico, à falta de pessoal qualificado, aos custos de inovação, à falta 

de resposta do cliente, falta de informação sobre a tecnologia e rigidez organizacional. Ao 

contrário, as empresas que abandonaram os projetos tendem a ser mais sujeitas a barreiras 

econômicas (custos, riscos e capacidade de resposta ao cliente) do que as tecnológicas ou 

organizacionais. 

De maneira geral, as barreiras financeiras, envolvendo, principalmente, os altos custos 

da atividade inovativa, aparecem como as mais relevantes limitações a que esses países 

desenvolvidos estão sujeitos durante o processo de desenvolvimento de uma inovação. Outros 

autores (HADJIMANOLIS, 1999; MCADAM; MCCLELLAND, 2002; HEWITT-DUNDAS, 

2006) destacaram a dificuldade na comercialização de produtos inovadores, devido ao 

excesso de burocracia e à existência de normas e leis de regularização, que resulta na 

padronização do processo de desenvolvimento inovativo e, consequentemente, limitam a 

criatividade dos projetistas.    

Em outro crivo, com o intuito de apresentar a realidade de países em fase de 

desenvolvimento, Alinaitwe et al. (2007) investigaram a indústria de construção na Uganda, 

tendo como alvo as empresas que possuem força financeira, grande porte e capacidade de 

empreender grandes projetos. Os resultados mostraram que o tamanho do mercado doméstico 

e o nível de segurança são as piores barreiras à inovação, visto que pequenos mercados 

limitam os produtores na venda de produtos ou processos inovadores e os altos níveis de 

insegurança reduzem a taxa de invenção e a difusão das inovações. 
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Na indústria de pequenas e médias empresas de briquetagem na Índia, Clancy (2001) 

observou que fraquezas nas habilidades gerenciais têm sido os maiores inibentes à inovação. 

Esse autor acredita que nos países em desenvolvimento muitas empresas investem pouco para 

a atualização das habilidades dos funcionários, de maneira que os empresários devam ser 

incentivados a perceber que investir no desenvolvimento de capacidade intelectual é 

necessário e pode ser rentável no longo prazo. 

Com o propósito de investigar as barreiras internas e externas mais significativas ao 

ambiente da firma, Hadjimanolis (1999) concentrou esforços em avaliar 140 empresas de 

cinco setores industriais diferentes, englobando produtos químicos, plásticos, alimentos, 

vestuário / têxtil e metal, da Ilha de Chipre. Os resultados dessa survey evidenciaram barreiras 

externas relacionadas à facilidade em copiar uma inovação, burocracia governamental, 

falta de apoio do governo, escassez de mão de obra qualificada e políticas de crédito bancário. 

Já com relação às barreiras internas, a falta de tempo (uma pessoa responsável por muitas 

tarefas), inadequação dos meios financeiros e das instalações técnicas, de design, de testes e 

de pesquisa e desenvolvimento (P&D) foram as mais relevantes quando consideradas as 

restrições ao processo inovativo. 

Em um país pequeno e em desenvolvimento como Chipre, Hadjimanolis (1999) notou 

que a maioria das inovações é do tipo incremental, justificando, portanto, a facilidade em 

copiar e a necessidade de relações fortes com fornecedores estrangeiros, a fim de superar 

alguns dos obstáculos apresentados.  

Na região norte de Israel, segundo Frenkel (2001), os fatores restritivos para a 

realização de uma inovação estão relacionados à percepção de risco excessivo, motivado pela 

falta de recursos financeiros suficiente, pelos custos proibitivos e pela forte influência do 

retorno de longo prazo sobre investimentos realizados em inovação. Adicionalmente, a falta 

de recursos humanos qualificados representa uma barreira importante ao desenvolvimento de 

novos e melhores produtos ou processos.  

Para esses países de economia em desenvolvimento, percebe-se, respaldado pelos 

trabalhos de Hadjimanolis (1999), Clancy (2001), Frenkel (2001) e Alinaitwe et al. (2007), 

que a escassez de funcionários qualificados, devido, em alguns casos, à precariedade do 

sistema educacional, como também à falta de competência da mão de obra em executar 

corretamente as operações exigidas pelo processo de desenvolvimento de uma inovação 

(PEREZ, 1985), comprometem o desempenho inovativo das empresas. Outros fatores 

limitantes como a dificuldade em apropriar todo o retorno privado da inovação, a burocracia 

dos sistemas de patenteamento e o acesso a crédito bancário confirmam a importância relativa 
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de políticas públicas de incentivo à inovação capazes de reduzir a presença dessas restrições e 

promover infraestrutura adequada ao desenvolvimento inovativo. 

Pelo exposto, a importância na identificação das barreiras à inovação está relacionada 

à necessidade em determinar políticas governamentais eficientes, visando motivar o 

desenvolvimento inovativo, aumentar o desempenho das atividades envolvidas durante o 

processo e a capacidade de absorção das empresas, contribuindo, assim, para o crescimento 

econômico da região. 

Políticas de incentivo baseadas em subsídios financeiros concedidos a atividades de 

P&D podem auxiliar na redução dos riscos envolvidos nos estágios iniciais de 

desenvolvimento de uma inovação (FRENKEL, 2001). No entanto, devido à maioria dessas 

políticas se concentrarem nos estágios iniciais do processo, autores (HADJIMANOLIS, 1999; 

AUERSWALD; BRANSCOMB, 2003) apontam a importância em considerar os obstáculos 

durante a fase de comercialização, uma vez que a transição da fase de pesquisa e 

desenvolvimento para a fase de comercialização tende a ser caracterizada por uma alta 

incidência de mortalidade das empresas, pois a dificuldade no acesso a fontes de 

financiamento externo restringem à conversão dos resultados da pesquisa básica em produtos 

comerciais de sucesso. 

Com a finalidade de ilustrar as barreiras à inovação discutidas anteriormente é 

proposta a Figura 2.5. Baseada na sistematização da bibliografia pesquisada, esta 

representação sugere que a análise sobre barreiras pode ser realizada tanto em uma 

perspectiva macro, na qual os principais obstáculos podem ser agrupados e caracterizados em 

seis grandes dimensões de barreiras: (1) informacional; (2) financeira; (3) governamental; (4) 

organizacional; (5) mercadológica; e (6) recursos humanos -, quanto no nível micro, sendo 

possível, dessa forma, identificar a incidência de cada um dos obstáculos que compõem a 

dimensão e, consequentemente, avaliar a representatividade de cada uma das seis grandes 

dimensões de barreiras para empresas envolvidas em projetos de P&D. 
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Figura 2.5 – Barreiras ao processo inovativo 
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Fonte: Elaboração própria. 
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CAPÍTULO 3 

 

PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE INCENTIVO À INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA 
 

 

A globalização, mediante a internacionalização dos mercados, intensificou a 

concorrência entre empresas, elevando a necessidade de novos produtos e processos 

caracterizados por operações de baixo custo, tempo rápido de resposta, confiabilidade de 

entrega e flexibilidade (ABEREIJO, 2009).  

Nesse ambiente dinâmico, a inovação tecnológica é considerada um fator estratégico 

potencial para o aumento da competitividade, criação de novos e melhores empregos 

(AUDRETSCH, 2003), melhoria da produtividade (DODGSON, 2000) e, consequentemente, 

aumento das receitas das organizações empresariais, responsáveis por financiar uma parcela 

dos avanços tecnológicos, econômicos e sociais das nações. Ainda assim, existem algumas 

limitações associadas às atividades inovativas em empresas privadas, particularmente, as de 

pequena escala, devido à falta de recursos de capital e ao elevado risco sobre os investimentos 

(FRENKEL, 2001), que, de alguma maneira, dificultam ou até mesmo inviabilizam o 

processo de desenvolvimento. 

Em face desses tipos de limitações e a contribuição das pequenas empresas a geração 

de inovações (ACS; AUDRETSCH, 1988), políticas públicas têm sido concebidas visando 

fornecer incentivos que possibilitem a redução do alto risco e incerteza envolvidos no 

desenvolvimento de uma inovação (FRENKEL, 2001). Dentre essas políticas, as destinadas 

ao desenvolvimento de programas de financiamento ou fomento de subsídios financeiros a 

atividades de P&D, mostram-se como importantes influenciadores nos esforços inovativos de 

pequenas empresas (HOFFMAN et al., 1998). 

 Os programas governamentais de inovação tecnológica buscam incentivar o aumento 

da competitividade das empresas de pequeno porte (AUDRETSCH, 2003), principalmente, de 

países em desenvolvimento onde essas organizações enfrentam, frequentemente, 

infraestruturas inadequadas (RADAS; BOZIC, 2009), sendo esse incentivo efetivado por 

meio de subsídios financeiros, incentivos fiscais ou empréstimos (KANG, 2012), como 

também pela promoção a pequenas empresas de alta tecnologia e o encorajamento ao 
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desenvolvimento de start-ups – empresas emergentes de base tecnológica (AUDRETSCH, 

2003). 

 Nesse escopo, os tópicos seguintes do presente capítulo visam apresentar os conceitos 

e as peculiaridades das pequenas e médias empresas, especialmente, as de base tecnológica, 

além de descrever e analisar o impacto de programas governamentais para atividades 

inovativas nos países desenvolvidos e em fase de desenvolvimento. 

 

3.1 PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 

  

As pequenas e médias empresas, ao longo dos anos, vêm desempenhando um 

destacado papel como o motor condutor do crescimento, da criação de empregos e da 

competitividade nos mercados globais (AUDRETSCH, 2002; RADAS; BOZIC, 2009). No 

entanto, segundo Almeida (2010), essas organizações nem sempre ocuparam esse espaço, 

uma vez que a estrutura mercadológica existente na década de 1970 favorecia em demasia as 

grandes corporações que obtinham vantagens por meio de economias de escala. 

Para descrever a evolução no papel das PMEs, Audretsch (2002) considerou dois 

contextos distintos: (1) estático; e, (2) dinâmico. Segundo esse autor, na visão estática, a 

organização industrial caracterizava as pequenas empresas por impor custos adicionais à 

economia, ou seja, possuíam um escala muito pequena para serem eficientes e, em 

consequência da ineficiência de suas operações, baixos níveis de produtividades e salários 

estavam inerentes ao ambiente organizacional dessas empresas. Por outro lado, com as 

mudanças nas atividades econômicas, a busca por novos conhecimentos - como o principal 

indicador de vantagens competitivas - transformaram as pequenas empresas em ‘agentes de 

mudança’. 

Nesse cenário dinâmico, as grandes empresas passaram a privilegiar suas atividades 

essenciais, aumentando a dependência nas empresas de pequeno porte para a provisão de uma 

ampla gama de produtos e serviços complementares (GHOBADIAN et al., 1997; 

NOOTEBOOM, 2000; ALMEIDA, 2010). A partir desse novo papel, as pequenas empresas 

foram sendo, gradativamente, reconhecidas como impulsionadoras do crescimento e da 

dinâmica econômica, devido, principalmente, à capacidade de realizar inovações (KEIZER et 

al., 2002). De fato, segundo resultados de uma pesquisa realizada nos EUA e Reino Unido, 

essas firmas demonstraram ser mais adaptáveis a mudanças e, portanto, mais inovadoras na 

capacidade de atender à demanda do cliente (GHOBADIAN et al., 1997). 
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De maneira geral, a grande variedade de organizações tanto nos países desenvolvidos 

quanto em fase de desenvolvimento são caracterizadas por pequenas empresas. Nos Estados 

Unidos e Reino Unido, Ghobadian et al. (1997) destacaram que 99,9% das firmas 

correspondem a micro, pequenas e médias empresas. No Chile, essas absorvem mais de 70% 

dos empregos totais (ALVAREZ; CRESPI, 2003). Na Indonésia, as PMEs respondem 

por mais de 99,9% de todas as empresas, empregando 96,2% da força de trabalho 

(TAMBUNAN, 2011). 

Algumas características favorecem a abrangência das pequenas empresas como 

estrutura econômica dominante. Respaldado pelos trabalhos de Welsh e White (1981), 

d’Amboise e Muldowney (1988), MacMillan (1975) e Deeks (1976), Ghobadian et al. (1997, 

p. 128-129) sugeriram uma lista extensa com as principais características das PMEs em 

termos de estrutura, procedimentos, cultura organizacional, processos, recursos humanos e 

relações externas. Dentre essas características, destacam-se: 

 

 prevalência de uma estrutura orgânica, isto é, procedimentos com baixo grau de 

padronização e formalização, como também relações de trabalho mais informais; 

 resposta rápida às mudanças no ambiente; 

 alta incidência de inovação (ACS; AUDRETSCH, 1998; KEIZER et al., 2002; 

KOGA, 2005); 

 centralização do processo de tomada de decisão; 

 ambiente de trabalho mais flexível; 

 processo de comunicação menos complexo e mais simples de organizar e gerenciar; 

 encorajamento a criatividade individual (O’REGAN; SIMS, 2008); 

 predominância de pioneiros e empreendedores; 

 falta de pessoal especializado qualificado (HADJIMANOLIS, 1999; FRENKEL, 

2001); 

 restrições financeiras (FRENKEL, 2001; GALIA; LEGROS, 2004; SEGARRO-

BLASCO et al., 2008; MADRID-GUIJARRO et al., 2009);  

 limitados contatos externos (REVILLA et al., 2003; FREEL, 2003; KANG et al., 

2012). 

 

Outros autores também se detiveram a investigar as particularidades das pequenas 

empresas. Para a realidade brasileira, Leone (1999) apresenta as especificidades 
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organizacionais, decisionais e individuais dessas empresas, a fim de possibilitar um 

aprofundamento sobre os conhecimentos das necessidades e, assim, favorecer uma eventual 

diminuição da alta taxa de mortalidade da qual são vítimas. 

Mesmo para esses autores que estudaram as PMEs, em nível maior de detalhamento, 

uma definição consensual não foi sugerida, já que, para essas estruturas, sua definição varia 

consideravelmente (GHOBADIAN et al., 1997), estando, muitas vezes, atrelada a critérios 

qualitativos como número de funcionários, ativos líquidos totais, nível de investimento e 

vendas (AYYAGARI et al., 2003). Embora não exista um critério mais aceito, alguns 

trabalhos (ACS; AUDRESTCH, 1988; GHOBADIAN et al., 1997; KEIZER et al., 2002; 

KAUFMANN; TÖDTLING, 2002; ALMEIDA, 2010; TAMBUNAN, 2011; KANG, 2012) 

remetem ao número de funcionários como o principal diferenciador na classificação das 

PMEs. Ainda que não se tenha um número definido para caracterizar esse objeto de estudo, 

esses trabalhos apresentam, em média, uma pequena empresa com o número inferior a 99 

funcionários.  

No que concerne à inovação tecnológica, algumas das características estruturais das 

pequenas empresas enfatizadas por Ghobadian et al. (1997) podem ser consideradas 

vantajosas, tais como: (1) a prevalência de uma estrutura orgânica, facilita a capacidade de 

inovar ou adaptar-se a uma nova situação rapidamente; (2) a falta de uma hierarquia alargada 

proporciona à gestão a oportunidade de construir um relacionamento pessoal forte com os 

funcionários; e, (3) a estrutura plana, com menos interfaces departamentais, resulta em uma 

ambiente de trabalho mais flexível e, por conseguinte, um processo de comunicação menos 

complexo e mais maleável, contribuindo para o encorajamento a criatividade individual. 

Em relação às atividades inovativas efetivadas pelas PMEs, Hoffman et al. (1998, p. 

44) afirmam que, na maioria dos setores industriais, esse grupo tende a exibir 

comportamentos semelhantes, como: (1) serão mais propensas a envolver a inovação de 

produto do que a inovação de processo; (2) serão focadas fortemente na produção de 

produtos para nichos de mercado, em vez de mercados de massa; (3) gerarão inovações 

incrementais, bem como grandes avanços; (4) frequentemente envolverão alguma forma 

de ligação externa; e, (5) serão susceptíveis de ser associadas com o crescimento da produção, 

capital de giro, empregabilidade e melhoria da distribuição de renda. 

Ainda nesse contexto, Keizer et al. (2002) e Radas e Bozic (2009), respectivamente, 

em uma análise para as PME’s da Holanda e Croácia, dedicaram-se a investigar as variáveis 

internas e externas que impactam os esforços inovativos dessas organizações. Keizer et al. 

(2002) consideraram que as variáveis internas compreendem as características e políticas das 
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PMEs e, as variáveis externas, as oportunidades que podem aproveitar do ambiente. Em suma, 

essas variáveis podem diferir conforme o setor industrial e as especificidades da região onde a 

organização está inserida (KAUFMANN; TÖDTLING, 2002; RADAS; BOZI, 2009). O 

Quadro 3.1 apresenta uma sistematização para as variáveis internas e externas, baseada nos 

trabalhos de Keizer et al. (2002) e Radas e Bozic (2009). 

 

Quadro 3.1 – Sistematização das variáveis internas e externas que impactam os esforços inovativos das PMEs 

V
A

R
IÁ

V
E

IS
 

IN
T

E
R

N
A

S
 

Nível de escolaridade do fundador/diretor e funcionários; 

Presença de engenheiros e cientistas qualificados; 

Investimentos em P&D; 

Existência de instrumentos de política tecnológica; 

Planejamento para o futuro; e, 

Estratégias para aumentar e estimular a criatividade interna e comportamento 

à propensão ao risco. 

V
A

R
IÁ

V
E

IS
 

E
X

T
E

R
N

A
S

 

Colaborações com outras empresas; 

Ligações com centros de conhecimento; 

Ajuda financeira do governo; e, 

Disponibilidade de financiamento às atividades de P&D. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Em contrapartida, associado aos esforços inovativos das PMEs, existe a presença de 

restrições que dificultam ou, nos casos mais extremos, inviabilizam o processo de inovação. 

Dentre essas restrições, destacam-se: (1) falta de capital, de informações sobre negócio, 

tecnologias e mercado e de funcionários qualificados (KAUFMANN; TÖDTLING, 2002; 

ALVAREZ; CRESPI, 2003; RADAS; BOZIC, 2009; TAMBUNAN, 2011); (2) dificuldade 

na aquisição de matérias-primas (TAMBUNAN, 2011); (3) incapacidade de aproveitar as 

vantagens de economias de escala (KAUFMANN; TÖDTLING, 2002; ALVAREZ; CRESPI, 

2003); (4) dificuldades para acessar créditos para investimento (KAUFMANN; TÖDTLING, 

2002; ALVAREZ; CRESPI, 2003; RADAS; BOZIC, 2009); (5) informalidade nos contratos 

com clientes e fornecedores (ALVAREZ; CRESPI, 2003); (6) pequena variedade de produtos, 

restringindo a possibilidade de substituir a falta de vendas e lucros por meio de outros 

produtos (KAUFMANN; TÖDTLING, 2002). 

 Para superar as deficiências em informação e conhecimento científico, bem como 

recursos e competências, Kang et al. (2012) e Freel (2003) sugerem o firmamento de 

colaborações interfirmas ou ligações com agentes externos, tais como: fornecedores, clientes, 

concorrentes, universidades e agências públicas, de maneira que possam existir parcerias a 
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montante e a jusante na cadeia de valor (KANG et al., 2012).  Adicionalmente, em termos de 

carências de recursos financeiros, alguns autores (HOFFMAN et al., 1998; WALLSTEN, 

2000; KANG et al., 2012) consideram a influência positiva de programas governamentais de 

financiamento, os quais são responsáveis por proporcionar capacidade interna às firmas para 

assimilar e explorar novos conhecimentos e, portanto, induzir a inovação (HOFFMAN et al., 

1998).  

 Apesar da generalização sobre a relevância das pequenas empresas, segundo 

Kaufmann e Tödtling (2002), o setor dessas organizações é bastante heterogêneo, de modo 

que existirão empresas de alta tecnologia, ativas em inovação de produtos, especialmente, 

novos para o mercado e, as de baixa tecnologia, que focam em inovações de processo e 

redução de custos. As empresas de alta tecnologia são retratadas como ‘máquinas geradoras’, 

criando mais produtos, mais empregos e novas indústrias (HOFFMAN et al., 1998). Para o 

presente trabalho, essas empresas são intituladas de empresas de base tecnológica 

(ALMEIDA, 2010), que será tratado no tópico seguinte. 

 

3.1.1 Pequena empresa de base tecnológica 

 

As empresas de base tecnológica são conceituadas como as que “dispõem de 

competência rara ou exclusiva em termos de produtos e processos, viáveis comercialmente, 

que incorporam grau elevado de conhecimento científico (FERRO et al., 1988, p. 44). Assim, 

são responsáveis por investir 5% ou mais de suas receitas de vendas anuais em P&D 

(BALKIN; GOMEZ-MEJIA, 1987), e destacando-se pelo fato de serem, predominantemente, 

empresas jovens (ALMEIDA, 2010). Normalmente, originam-se em circunstâncias de 

crescimento altamente restrito, precisamente, devido ao foco em um único produto e ao 

caráter de nicho de mercado (HOFFMAN et al., 1998). De acordo com Rothwell 

(1994), essas empresas foram apoiadas pelo surgimento de tecnologias genéricas, 

especialmente, a tecnologia de informação. 

A literatura apresenta uma variedade de terminologias para circunscrever esse objeto 

de estudo, podendo ser demarcadas por alguns autores, como: (1) pequenas empresas de alta 

tecnologia - high technology small firms (O’REGAN; SIMS, 2008); (2) empresas baseadas 

em novas tecnologias – new technology-based firms (HOFFMAN et al., 1998); e, (3) 

empresas emergentes de alta tecnologia – high-technology Start-Ups (KOGA, 2005). 

Ao longo das últimas décadas, as empresas de alta tecnologia têm sido reconhecidas 

como fonte de vantagem competitiva, visto que, efetivamente, exploram oportunidades de 
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mercado, desempenhando um papel central na economia pela criação de empregos 

(O’REGAN; SIMS, 2008). No Japão, as Start-Ups de alta tecnologia são esperadas para 

revitalizar a economia japonesa pelo estímulo à inovação, criação de outros mercados, e 

aumento da renda nacional (KOGA, 2005, p. 54). Nos países em fase de desenvolvimento, 

essa realidade faz-se presente, tal como nos países da Associação das Nações do Sudeste 

Asiático - ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), onde as contribuições das 

PME’s para o PIB (Produto Interno Bruto) variaram entre 38% a 76% nos anos de 1990 a 

2006 (TAMBUNAN, 2011).  

Com frequência, as empresas de alta tecnologia estão presentes nos setores de 

eletrônica, telecomunicações, aeroespacial, biotecnologia, medicamentos e tecnologia da 

informação (MILKOVICH et al., 1991). No Brasil, atuam nos setores de informática, 

biotecnologia, robótica e novos materiais (FERRO et al., 1988).  

No geral, embora em setores distintos, as empresas high-tech apresentam 

características em comum, entre elas: (1) enfatizam invenções e inovação em suas estratégias 

de negócios; (2) apresentam ciclo de vida dos produtos mais curto quando compradas com 

empresas tradicionais; (3) experimentam rápidas taxas de mudança tecnológica; (4) são 

lideradas por empresários que obtêm apoio financeiro de investidores de risco (venture 

capitalists), os quais, na maioria das vezes, detêm uma parte da empresa; (5) possuem 

investimentos significativos em P&D focados, principalmente, em produtos na vanguarda da 

tecnologia (BALKIN; GOMEZ-MEJIA, 1987); (6) são baseadas em altos níveis de 

criatividade (O’REGAN; SIMS, 2008); (7) são propensas a ter funcionários altamente 

qualificados, disponibilizando grande proporção de seus ativos em capital intelectual humano, 

não possuindo, assim, vultosos investimentos de capital intensivo, como em 

empresas tradicionais; (8) possuem flexibilidade para atender à necessidade de seus clientes; 

e, (9) tendem a ter salários base e bônus salarial, relativamente, mais elevados e, elegibilidade 

maior para pagamentos de incentivos no longo prazo (MILKOVICH et al., 1991). 

Apesar das empresas de alta tecnologia possuírem certas particularidades, os limites 

entre estas e as de baixa tecnologia são confusos. Com o propósito de explorar as categorias 

existentes para classificar empresas como de alta ou baixa tecnologia, O’Regan e Sims (2008) 

propuseram uma abordagem baseada em critérios de inputs e outputs. A partir do ponto de 

vista desses autores, em uma perspectiva para inputs, a essência de empresas high-tech pode 

ser capturada pelos fatores: (1) grau de ênfase ou investimento em P&D; (2) inovação; (3) 

criatividade; e, (4) capacidades. Enquanto isso, na perspectiva para outputs são considerados 
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determinantes importantes para mensuração do desempenho desse grupo de empresa, critérios 

como a lucratividade, crescimento e patentes.  

Para o nascimento e desenvolvimento desse grupo de empresas, determinadas 

condições ambientais se fazem necessárias. Segundo Ferro et al. (1988, p. 45), essas 

condições compreendem uma política estatal favorável, podendo ou não fornecer formas de 

subsídios e apoio, mão de obra altamente qualificada e uma economia suficientemente 

desenvolvida para absorver produtos tecnologicamente avançados. Ainda, segundo os autores, 

essas empresas dependem de relações com universidades, empresas públicas ou privadas e 

institutos de pesquisa, sendo o processo de criação classificado em três formas “ideais”, 

embora a realidade seja muito mais rica e complexa: (1) spin-offs – “novas empresas criadas 

por pessoas que deixaram empresas existentes para criarem sua própria empresa, no mesmo 

ramo de atividade em que se encontravam anteriormente e, portanto, concorrentes com as 

empresas de onde vieram” (FERRO et al., 1988, p. 45); (2) empresas geradas ou estimuladas 

por grandes empresas; e, (3) empresas criadas por pessoas ligadas à universidade ou a 

instituições de pesquisa.  

Por outro lado, ao processo de criação estão associados alguns obstáculos, dentre eles 

estão: (1) deficiências de recursos financeiros; (2) falta de habilidades específicas dos 

recursos humanos (FERRO et al., 1988; ROTHWELL, 1994); (3) custos fixos elevados 

(BALKIN; GOMEZ-MEJIA, 1987; MILKOVICH et al., 1991); (4) elevadas taxas de 

mudança tecnológica; (5) dependência por inovações radicais para se estabelecerem em 

determinadas indústrias; (6) exposição a ambientes de incerteza, exigindo uma maior 

disposição para assumir riscos; e, (7) altas taxas de mortalidade (BALKIN; GOMEZ-

MEJIA, 1987). 

Nesse contexto, visando encorajar o desenvolvimento de empresas de alta tecnologia, 

bem como, diminuir as altas taxas de mortalidade, a qual são vítimas, têm-se sugerido ações 

ativas do governo e de agências de desenvolvimento (O’REGAN; SIMS, 2008). Todavia, tais 

ações devem focar nas necessidades específicas dos diferentes estágios do ciclo de vida dessas 

empresas (ALMEIDA, 2010). 

 

3.1.1.1 Ciclo de vida das empresas de base tecnológica 

 

 Os modelos de ciclo de vida, normalmente, refletem uma progressão sequencial por 

meio de estágios (RUTHERFORD et al., 2003), que consistem em uma configuração única de 

variáveis relacionadas à estrutura e ao contexto da organização (HANKS et al., 1993). 
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O valor de compreender o ciclo de vida organizacional reside na identificação das 

mudanças ocorridas com o crescimento e desenvolvimento da organização (BEVERLAND; 

LOCKSHIN, 2001; LESTER et al., 2003). No contexto das empresas de alta tecnologia, a 

compreensão do ciclo de vida e as exigências de gestão associadas proporcionam o 

gerenciamento das transições de forma eficaz, uma vez que, nesse tipo de empresa, sujeita a 

ambientes mais voláteis, a transição dos estágios de nascimento a maturidade ocorrem em 

poucos anos (HANKS et al., 1993), sendo as crises relacionadas ao crescimento, estabelecidas 

em períodos mais cedo e com maior rapidez (GREINER, 1997).   

Para a definição do ciclo de vida, a decisão sobre o número de estágios permanece 

vaga e genérica, tornando difícil a aplicação a casos específicos (HANKS et al., 1993). De 

acordo com Lester et al. (2003), a maioria dos modelos apresentam uma natureza de 

multiestágio, variando entre três a dez estágios. Frequentemente, essa natureza multiestágio 

descreve um padrão similar para o desenvolvimento das organizações, de maneira que, 

modelos com mais estágios parecem desmembrar os estágios gerais, especificando cada 

período de desenvolvimento, enquanto que aqueles em menor número, estágios mais amplos 

são propostos para integrar dois ou mais períodos de desenvolvimento, em prol da 

parcimônia. 

 Em uma síntese dos modelos de ciclo de vida, Hanks et al. (1993) concluíram que as 

organizações de alta tecnologia são teorizadas a evoluir por meio de quatro estágios, 

denominados por: start-up, expansão, consolidação, diversificação. Corroborando essa ideia, 

Kazanjian et al. (1990) expuseram um modelo de estágios de crescimento para ventures 

emergentes de base tecnológica composto de quatro etapas - concepção e desenvolvimento, 

comercialização, crescimento e estabilidade, em que cada fase corresponde a um reflexo dos 

problemas dominantes enfrentados ao longo do desenvolvimento do empreendimento. Para 

uma proposta mais genérica do crescimento organizacional, Greiner (1997) sugere que as 

organizações avancem por meio de cinco estágios evolutivos (criatividade, direção, 

delegação, coordenação e colaboração), separados por breves períodos de “revolução”, ou 

dramáticas mudanças organizacionais.  

Geralmente, os modelos de crescimento organizacional são determinados por fatores 

contextuais relacionados à idade, tamanho e taxa de crescimento da empresa 

(RUTHERFORD et al., 2003). A Figura 3.1 ilustra as cinco fases do crescimento 

organizacional proposta por Greiner (1997). 

As organizações crescem e tornam-se complexas à medida que amadurecem. Sendo 

assim, ao se mover por meio dos vários estágios de crescimento, passam a lidar com 
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diferentes desafios, conflitos e problemas, resultando na necessidade de competências 

gerenciais, prioridades e configurações estruturais específicas (HANKS et al., 1993; 

GREINER, 1997; BEVERLAND; LOCKSHIN, 2001). 

Alguns autores (MATA et al., 1994; AGARWAL et al., 2001) propuseram a analisar 

as taxas de sobrevivência de start-ups tecnológicas ao longo dos estágios de crescimento. 

Mata et al. (1994), em uma investigação para as empresas portuguesas, concluíram que um 

quinto delas faliu durante o primeiro ano de suas vidas e, somente 50% sobreviveram por 

quatro anos. Para justificar esses números, os autores descobriram que empresas maiores e as 

que entram no mercado com vários estabelecimentos são mais propensas a permanecer por 

mais períodos, como nos setores industriais que possuem rápido crescimento, acomodam mais 

empresas novas ou tendem a interessar menos empresas, a duração esperada de vida dessas 

firmas emergentes é susceptível a ser maior. 

 

Figura 3.1 – As cinco fases do crescimento organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Greiner (1997, p. 402). 

 

Em outro crivo, Agarwal et al. (2001) consideraram a influência do tamanho da 

empresa e a probabilidade de sobrevivência sob diferentes condições tecnológicas e fases do 

ciclo de vida. Os resultados evidenciaram que as vantagens conferidas pelo tamanho parecem 
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ser menos relevante no estágio de maturidade ou para empresas com produtos 

altamente tecnológicos. Isto implica que, nos estágios iniciais, as pequenas empresas são 

confrontadas com uma menor probabilidade de sobrevivência do que suas congêneres 

maiores, objetivando, como requisito de sobrevivência, a introdução de um produto 

comercialmente viável. Já na fase de maturidade, essas empresas não estão submetidas à forte 

pressão para crescer, desfrutando da mesma probabilidade de sobrevivência que seus 

homólogos maiores, pois possuem a capacidade de ocupar nichos estratégicos, 

menos típicos nos estágios iniciais do ciclo de vida. 

No processo de desenvolvimento da inovação, as empresas tendem a exibir elevadas 

taxas de mortalidade durante a transição da fase de pesquisa e desenvolvimento para a fase de 

comercialização. Muitos autores denominam essa lacuna entre invenção tecnológica ou o 

reconhecimento pelo mercado da ideia e os esforços para comercializá-la (MARKHAM, 

2002), por “Vale da Morte” (MARKHAM, 2002; AUERSWALD; BRANSCOMB, 2003; 

WESSNER, 2005; BEARD et al., 2009), conforme ilustrado na Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 – O vale da morte 

 

Fonte: Branscomb e Auerswald (2006, p. 36). 

 

Existem várias explicações para o “Vale da Morte”. Markham (2002) representa-o 

como a falta de estrutura, recursos e expertise. Beard et al. (2009) atribuíram a existência 

desse fenômeno como consequência do Governo dos Estados Unidos em focalizar os 

investimentos na fase inicial de pesquisa básica, oferecendo menos atenção às fases 
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Inovação 
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intermediárias dos projetos. Heller e Peterson (2005), em um estudo sobre o setor de 

nanotecnologia, descreveram o “Vale da Morte” como o lugar “em que boas descobertas de 

laboratório vão morrer, porque lhes faltam o financiamento necessário para se tornarem um 

produto comercial”. Pelo exposto, é possível afirmar que os fatores responsáveis por criar o 

“Vale da Morte” podem variar, substancialmente, entre diferentes indústrias e projetos 

(BEARD et al. 2009). 

Com o propósito de analisar os fundos de financiamento necessários para converter 

pesquisa básica em produtos comerciais de sucesso, Branscomb e Auerswald (2002) e 

Auerswald e Branscomb (2003) elaboraram um modelo sequencial de desenvolvimento e 

financiamento para tecnologias nascentes. Levando em consideração os relacionamentos 

colaborativos com Universidades, Centros de Pesquisas, Clientes, Fornecedores e outras 

Empresas, uma adaptação para esse modelo é expressa na Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 – Modelo sequencial de desenvolvimento, financiamento e colaborações para tecnologias nascentes 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Branscomb e Auerswald (2002, p. 33) e Auerswald e Branscomb (2003, p. 229). 
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Conforme a Figura 3.3, primeiramente, a pesquisa básica (Estágio 1) conduz a uma 

ideia técnica de valor comercial (Estágio 2). Em seguida, no Estágio 3, fase crítica para a 

transição da invenção para a inovação, a tecnologia é reduzida para a prática industrial. 

Definido o processo de produção e identificado um mercado adequado, a fase de 

desenvolvimento de produto tem início (Estágio 4). Nesse momento, uma linha piloto é 

produzida e a empresa está apta a entrar no mercado e, assim, a inovação é alcançada. 

Finalmente, no Estágio 5, o mercado é explorado com o produto, os clientes passam a 

fornecer feedbacks, estando uma empresa criada e pronta para ser financiada ou adquirida 

(BRANSCOMB; AUERSWALD, 2002; AUERSWALD; BRANSCOMB, 2003). 

 Com base nesse modelo, verifica-se a existência de poucas fontes de financiamento 

disponíveis. Segundo Auerswald e Branscomb (2003), as fontes mais importantes para a 

transição da fase de invenção para inovação incluem: (1) investidores “anjo”, isto é, 

indivíduos ricos que, muitas vezes, tiveram experiência pessoal na criação de novas empresas 

e/ou no desenvolvimento de novos produtos; (2) empresas estabelecidas que investem em 

start-ups de alta tecnologia; (3) empresas de venture capital – a indústria de VC consiste 

em um pool de fundos especializados (geralmente a partir de investidores privados) que são 

geridos e investidos em empresas por indivíduos com conhecimento sobre o setor no 

qual estão investindo (HALL, 2002); e, (4) programas governamentais especificamente 

concebidos para esse efeito. Normalmente, empresas de venture capital são mais intensivas 

quando o estágio 5 é atingido. Em suma, pelas estimativas realizadas por esses autores, de 20-

25% do total investido nos estágios iniciais do desenvolvimento tecnológico são atribuídos a 

fontes governamentais.   

 Durante os estágios iniciais, as empresas de alta tecnologia, tendem, ainda, a enfrentar 

obstáculos referentes à ausência de infraestrutura necessária. Para McAdam et al. (2009), as 

incubadoras de universidades e institutos científicos constituem mecanismos eficientes de 

apoio a firmas nascentes. Normalmente, as incubadoras disponibilizam recursos como 

instalações e equipes administrativas, sem incorrer em custos substanciais às empresas. Além 

disso, uma vez locadas em universidades e institutos científicos, as empresas incubadas 

podem ter acesso a conhecimento de ponta, mão de obra especializada e formação de 

parcerias com outras firmas incubadas ou fontes externas. 

 Pelo exposto, é possível enfatizar a relevância da ação governamental para o 

desenvolvimento e financiamento de empresas nascentes de base tecnológica. Segundo 

Auerswald e Branscomb (2003, p. 234), o governo é responsável por “facilitar parcerias entre 

empresa e universidade, alavancar fundos federais para pesquisa acadêmica, fornecendo 
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subsídios tanto gerais quanto específicos, construir uma força de 

trabalho tecnicamente qualificada por meio do apoio a faculdades e universidades públicas e, 

reduzir os encargos regulamentares”. Cabe aos próximos tópicos desta dissertação descrever 

os principais programas governamentais de incentivo à atividade inovativa em países 

desenvolvidos e em fase de desenvolvimento, destacando o impacto de suas ações na 

economia desses países. 

 

3.2 PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE INCENTIVO À INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA 

  

As políticas governamentais de inovação são compreendidas, essencialmente, pela 

fusão de políticas de ciência e tecnologia (patentes, educação tecnologia, infraestrutura 

baseada em pesquisa básica e aplicada) e políticas industriais (subsídios ao investimento, 

política tarifária, política fiscal e reestruturação industrial) (ROTHWELL, 1981; 1982).  

Uma vez que, para desenvolver e comercializar novos produtos e processos, as 

pequenas empresas tecnológicas apresentam algumas restrições, o governo, mediante 

programas governamentais à inovação, desempenha um papel relevante no acesso dessas 

empresas à infraestrutura de P&D, difusão do risco, integração em redes e ao aumento de 

capital próprio e empréstimos, de maneira que, reforçando a capacidade inovativa desse setor, 

esses programas promovem a competitividade global e o crescimento econômico baseado em 

tecnologia.  

De acordo com Acs (1999, p. 248), os programas governamentais para atividades 

inovativas “representam um compromisso com o processo que permite as 

pequenas empresas de base tecnológica usar as suas competências únicas para atender às 

necessidades de pesquisas federais, criar novos produtos e processos, e trazê-los para os 

mercados comerciais”. 

Lerner (1999), fundamentado em análises econômicas e na teoria de finanças públicas, 

sugere, pelo menos, duas razões para os governos oferecerem subsídios às pequenas empresas 

de base tecnológica. A primeira razão é relacionada ao fato dos retornos sociais, por meio de 

gastos em P&D pelas firmas, excederem os retornos privados. Em segundo lugar, ao fazer tais 

concessões, o governo certifica a qualidade das empresas, permitindo atrair potenciais 

investidores privados (por exemplo, firmas de venture capital). 

Na maioria dos países, com exceção aos Estados Unidos, fundos de venture capital 

público e privado para a formação e desenvolvimento de start-ups tecnológicas, têm sido 
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escassos (ROTHWELL, 1982). Por essa razão, cada vez mais, o governo vem intervindo por 

meio de formas de assistência, com o propósito de minimizar os problemas relacionados ao 

acesso desses grupos de empresas a fontes externas de financiamento (ROTHWELL, 1982; 

HALL, 2002).     

 Nos Estados Unidos, devido à cultura empreendedora e à propensão ao risco dos 

investidores, além das iniciativas governamentais e da maior disponibilidade de empresas 

venture capital, existe um favorecimento à criação e ao estabelecimento de pequenas 

empresas tecnológicas (ROTHWELL, 1981).  

No que concerne a programas governamentais de fomento à atividade inovativa em 

pequena empresa, destacam-se os programas norte-americanos: (1) Small Business Innovation 

Research (SBIR); (2) Advanced Technology Program (ATP); e, (3) Technology Innovation 

Program (TIP). 

O programa SBIR (Small Business Innovation Research), estabelecido, em 1982, teve 

como objetivo primário alavancar a competitividade dos EUA nos mercados globais 

(AUDRETSCH, 2003) por meio do aumento da comercialização de inovações pelo setor 

privado, derivadas de pesquisa federal (WALLSTEN, 2000). O programa determina que uma 

parte do orçamento de P&D das principais agências federais6 seja alocado às pequenas 

empresas inovadoras (LERNER, 1999; WALLSTEN, 2000; AUDRETSCH, 2003).  

Basicamente, o SBIR consiste em três fases consecutivas, tais como: (1) Fase I – está 

orientada para a determinação do mérito científico e técnico, juntamente com a viabilidade da 

ideia proposta. A duração da concessão é de seis meses e não pode ultrapassar US$ 100.000 

mil; (2) Fase II – estende a ideia tecnológica e enfatiza a comercialização. A concessão na 

Fase II é destinada ao projeto mais promissor da Fase I, baseado no mérito 

científico/tecnológico, valor esperado para a agência de financiamento, capacidade da 

empresa e potencial comercial. A duração é de, no máximo, 24 meses e geralmente não 

excede US$ 750.000 mil; (3) Fase III – envolve financiamento privado adicional para a 

aplicação comercial da tecnologia. A concessão na Fase III é dedicada à introdução e 

utilização do produto ou processo no mercado. Normalmente, nessa fase, estão presentes, sob 

diversas maneiras, investimentos do setor privado (AUDRESTCH, 2003, p. 132). 

Vale ressaltar que estarão aptos ao recebimento de concessões os projetos de empresas 

com menos de 500 funcionários e, pelo menos, 51% de propriedade, pertencentes a cidadãos 

                                                           
6 As agências federais compreendem o Departamento de Agricultura, Comércio, Defesa, Educação, Energia, 

Saúde e Serviços Humanos e Transporte, bem como a Administração Espacial e Aeronáutica Nacional (National 

Aeronautics and Space Administration), a Fundação de Ciência Nacional (National Science Foundation), a 

Agência de Proteção Ambiental e a Comissão Regulatória Nuclear (WALLSTEN, 2000, p. 85).  
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americanos ou residentes permanentes. Além disso, os sistemas de pontuação utilizados para 

classificar os candidatos, em grande parte, se concentram no mérito tecnológico das propostas 

(LERNER, 1999).  

Dando continuidade aos programas governamentais norte-americanos, o ATP 

(Advanced Technology Program) surgiu em 1988, sendo operado pelo Instituto Nacional de 

Padrões e Tecnologia (National Institute of Standards and Technology - NIST) e com foco em 

tecnologias que oferecem potencial para aumentos substanciais na produtividade e 

competitividade das empresas, proporcionando aos consumidores, produtos e serviços novos, 

de qualidade e de baixo custo (RUEGG, 1998), além da infraestrutura técnica, fundamental 

para avanços na produtividade de um setor industrial (ACS, 1999). De maneira geral, o 

programa ATP está focado em um meio termo entre a pesquisa básica e o desenvolvimento de 

produtos.   

As concessões desse programa são realizadas tanto para empresas individuais como 

para joint ventures, composto por duas ou mais empresas em combinação com universidades 

e laboratórios de pesquisa sem fins lucrativos. Enquanto as concessões às empresas 

individuais são limitadas a US$ 2 milhões e prazo de execução de três anos, os projetos de 

joint ventures não apresentam limites sobre o montante concedido e possuem prazo de 

execução limitado a cinco anos (RUEGG, 1998). Com relação ao processo de seleção dos 

projetos, Ruegg (1998) enfatiza que são realizadas concessões aos projetos cujo potencial de 

retorno social sobre o investimento é esperado exceder o retorno privado. 

Desde 2007, o programa ATP foi encerrado. Em consequência, o NIST criou um 

programa intitulado por Technology Innovation Program (TIP). Esse programa de assistência 

financeira federal tem como objetivo apoiar, promover e acelerar a inovação nos EUA por 

meio de pesquisa de alto risco e alto retorno em “áreas de necessidades nacionais críticas” 

(NIST, 2010). Conforme o NIST (NIST, 2010, p. 1), as “áreas de necessidades nacionais 

críticas” são caracterizadas como áreas que justificam a atenção do governo, devido à 

magnitude dos problemas e aos desafios sociais, os quais não estão sendo atendidos, mas 

poderiam ser mediante pesquisas de alto risco e retorno. Pesquisas de alto risco e alto retorno 

são aquelas com o potencial para produzir resultados transformacionais com implicações de 

longo ou amplo alcance. 

Embora esses programas apresentem estruturas divergentes, seus esforços têm sido, 

segundo Acs (1999, p. 250), baseados em dois pressupostos comuns: (1) o setor privado não 

disponibiliza capital suficiente para as pequenas empresas de base tecnológica; (2) o governo 
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é capaz de identificar empresas em que os investimentos gerariam altos retornos sociais e/ou 

privados.  

Em resumo, os programas SBIR (LERNER, 1999; WALLSTEN, 2000) e o ATP 

(RUEGG, 1998) certificam o potencial das empresas na geração de retornos sobre o 

investimento, permitindo atrair gestores de alta qualidade ou investidores individuais, que, por 

sua vez, atraem empresas de venture capital. Segundo Lerner (1999), a probabilidade média 

de empresas não beneficiadas conseguirem financiamento de firmas de venture capital é de 

0.8%, contrariamente, às empresas beneficiadas, que apresentaram uma probabilidade média 

de 3,1%. Ademais, o efeito relativo desses programas pode está associado a regiões com 

concentração de firmas de venture capital e empresas de alta tecnologia (LERNER, 1999).  

Nesse contexto, é, também, importante considerar que as empresas norte-americanas, 

devido ao processo burocrático necessário à contratação com programas governamentais e à 

ênfase cultural em práticas ágeis, se dedicam mais à busca por financiamento de venture 

capital, diferente da realidade brasileira, que apresenta maior interesse por programas de 

subvenção econômica, uma vez que os recursos são não-reembolsáveis. 

No escopo de países desenvolvidos, outros programas governamentais são 

empreendidos para financiar ou fomentar a inovação tecnológica. Almeida (2010, p. 59), 

apresenta uma lista extensa de programas governamentais nas principais economias globais. 

Dentre eles, destacam-se: (1) Industrial Research Assistance Program (IRAP) no Canadá 

(COZZARIN, 2008); (2) Small Firms Merit Award for Research and Technology (SMART) 

na Inglaterra (MOORE; GARNSEY, 1993); (3) Dutch SBIR Project (SBIR) na Holanda 

(HOLLAND, 2010); (4) Finland’s Tekes Program na Finlândia; e, (5) Austrian Industrial 

Research Promotion Fund (FFF) na Áustria (KAUFMANN; TODTLING, 2002).  

Na Europa, outros programas são formulados para incentivar o desenvolvimento 

tecnológico. Andrade (2009) elucida os programas operados pela OSEO Innovation na França 

e pelo Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) na Espanha, representados, 

respectivamente, pelo Programa de Apoio à Inovação Estratégica Industrial (Innovation 

Stratégique Industrielle – ISI) e o Programa de Financiamento a Projetos de Pesquisa e 

Desenvolvimento (Proyectos de Investigación y Desarrollo – PID).  

Respaldado por informações do Japan Small Business Research Institute (JSBRI), 

Koga (2005) expôs as principais políticas tecnológicas em vigor no Japão, dividindo-as em 

três grupos distintos: (1) políticas com intenção de promover a inovação tecnológica de 

pequenas e médias empresas; (2) políticas que visem facilitar a cooperação entre indústria, 

universidade e governo; e, (3) políticas para fortalecer a base industrial das PMEs por meio da 
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cooperação com o governo local. Neste estudo, o autor apresenta uma análise com maior 

profundidade sobre as políticas de promoção à inovação tecnológica em pequenas e médias 

empresas, em particular, a política de subvenção a P&D em tecnologias criativas 

(Subsidization of R&D on Creative Technology - SRDCT).       

De acordo com a bibliografia pesquisada, agrupam-se nos Quadros 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 

3.6 as características com relação aos objetivos, limites de concessão, critérios de seleção e 

candidatos elegíveis dos programas anteriormente mencionados, separando-os nas regiões 

geográficas a que pertencem.  

 

Quadro 3.2 - Programas governamentais de financiamento ou fomento à inovação tecnológica em países do 

Leste Asiático 
 

PROGRAMA SRDCT - Subsidization of R&D on Creative Technology 

OPERADORA - 

PAÍS JAPÃO 

Objetivo 
Subvencionar a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias criativas que possam 

contribuir para a revitalização regional. 

Limites das Concessões 
Concessão limitada a 50% dos gastos com P&D ou ¥45 milhões, o que for 

menor. 

Critérios de Seleção - 

Elegibilidade 

Pequena e média empresa com menos de 300 funcionários; 

Joint ventures; 

Empresas que desenvolvam novas tecnologias e novos produtos por si própria. 

Fonte: Elaborada a partir: (1) Koga (2005). 

 

Quadro 3.3 - Programas governamentais de financiamento ou fomento à inovação tecnológica em países 

desenvolvidos do Sul Europeu 
 

PROGRAMA PIC - Proyectos de Investigación y Desarrollo 

OPERADORA CDTI - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 

PAÍS ESPANHA 

Objetivo 

Financiar projetos empresariais destinados à criação ou melhoria significativa de 

um produto, processo ou serviço, compreendendo tanto as atividades de 

pesquisa industrial como desenvolvimento experimental. 

Limites das Concessões 
Concessão limitada a 75% do orçamento total aprovado, dividida em proporções 

reembolsáveis e não-reembolsáveis. 

Critérios de Seleção 

Qualidade técnico-científica da proposta e grau de inovação; 

Capacidade financeira e técnica da empresa para implementar o projeto; 

Capacidade da empresa para explorar os outputs do processo; 

Impacto sobre a internacionalização das atividades da empresa; 

Natureza complementar e equilíbrio dos projetos em parceria. 

Elegibilidade 
Empresas individuais espanholas; 

Consórcio de empresas, envolvendo, ao menos, duas empresas independentes. 

Fonte: Elaborada a partir: (1) Informações disponíveis no website do Centro para el Desarrollo Tecnológico 

Industrial (www.cdti.es). 
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Quadro 3.4 - Programas governamentais de financiamento ou fomento à inovação tecnológica em países desenvolvidos do Norte Europeu 

PAÍS / PROGRAMA / OPERADORA OBJETIVO 
LIMITES DAS 

CONCESSÕES 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ELEGIBILIDADE 

1 INGLATERRA SMART DTI 

- Apoiar projetos 

altamente inovadores, mas 

comercialmente viáveis; 

- Incentivar a formação de 

pequenas empresas para 

desenvolver e 

comercializar novas ideias 

em áreas selecionadas de 

novas tecnologias; 

- Ajudar as pequenas 

empresas a amadurecer 

suficientemente para atrair 

fontes de financiamento 

privado. 

- Fase I – concessão limitada a 

75% dos custos ou até um 

máximo ₤45 mil (podendo 

exceder ₤60 mil, embora 

exista um limite máximo de 

financiamento); 

- Fase II – concessão limitada 

a 50% dos custos ou até um 

máximo ₤60 mil (podendo 

exceder ₤120 mil). 

- Plano de negócio; 

- Tecnologia; 

- Patentes; 

- Capacidade da empresa para 

realizar o projeto; 

- Mostrar adicionalidade na 

proposta - o projeto de P&D 

proposto deve ser adicional às 

atividades de P&D existentes na 

empresa. 

- Ter menos de 50 

funcionários. 

2 FINLÂNDIA TEKES MTI 

- Promover a 

competitividade da 

indústria finlandesa e do 

setor de serviços por meios 

tecnológicos. 

- Concessão limitada a 50% 

dos custos do projeto. 

- O negócio que o projeto é 

susceptível de gerar; 

- A tecnologia, inovação 

e competência que o projeto se 

propõe a desenvolver; 

- Os recursos disponíveis para a 

equipe do projeto; 

- Os modelos de 

cooperação associados ao projeto; 

- Os fatores de bem-estar social e 

ambiental que o projeto promove; 

- O impacto do 

financiamento Tekes e serviços 

especializados; 

- A maneira pela 

qual os resultados do 

projeto serão utilizados. 

- Empresas e 

organizações de 

pesquisa pública da 

Finlândia; 

- Empresas estrangeiras 

que visem empreender 

suas atividades na 

Finlândia. 

Fonte: Elaborada a partir: (1) Moore e Garnsey (1993); (2) Informações disponíveis no website Programa Tekes (www.tekes.fi). 
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Quadro 3.5 - Programas governamentais de financiamento ou fomento à inovação tecnológica em países desenvolvidos do Leste Europeu 

PAÍS / PROGRAMA / OPERADORA OBJETIVO 
LIMITES DAS 

CONCESSÕES 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ELEGIBILIDADE 

1 

 

ÁUSTRIA 

 

FFF * 

- Apoiar projetos de P&D. - Concessão limitada a 50% 

dos custos totais do projeto 

de P&D. 

- Novidade; 

- Risco; 

- Viabilidade; 

- Funcionalidade; 

- Incremento tecnológico; 

- Desempenho; 

- Perspectivas e experiências de 

marketing; 

- Estratégias de comercialização. 

- Pequenas e médias 

empresas com menos 

de 250 funcionários. 

2 FRANÇA ISI OSEO 

- Apoiar projetos estratégicos 

colaborativos, envolvendo, ao 

menos, duas empresas e 

parcerias com institutos de 

pesquisa, buscando criar e 

reforçar novos líderes europeus 

e mundiais, como também 

contribuir para a geração de 

crescimento pela 

comercialização de produtos, 

processos e serviços de alto 

valor agregado. 

- Subvenção entre 25-45% 

para as atividades de 

pesquisa industrial; 

- Financiamento 

reembolsável de, no 

máximo, 40% para o 

desenvolvimento 

experimental. 

- 

- Empresas francesas 

com menos de 5000 

funcionários; 

- Instituições francesas 

de pesquisa públicas ou 

privadas. 

3 HOLANDA SBIR - 

- Criar soluções para questões 

sociais; 

- Encorajar a inovação nas 

pequenas e médias empresas; 

- Incentivar a valorização do 

conhecimento pelas empresas. 

- Fase I – concessão limitada 

a €50 mil – prazo de 

execução em 6 meses; 

- Fase II – concessão 

limitada a €500 mil – prazo 

de execução em 2 anos; 

- Fase III – não existe 

financiamento. 

- Contribuir para a solução de 

demanda pública e 

empreendedorismo; 

- Qualidade (tecnológica) e grau de 

inovação; 

- Perspectiva econômica; 

- Valor adicionado à sociedade. 

- Empresas de qualquer 

tamanho e de qualquer 

país europeu. 

* Austrian Ministry for Economic Affairs. 

Fonte: Elaborada a partir: (1) Kaufmann e Tödtling (2002); (2) Informações disponíveis no website da OSEO Innovation (www.oseo.fr); e, (3) Holland (2010). 
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Quadro 3.6 – Programas governamentais de financiamento ou fomento à inovação tecnológica em países desenvolvidos da América do Norte 

PAÍS / PROGRAMA / OPERADORA OBJETIVO 
LIMITES DAS 

CONCESSÕES 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ELEGIBILIDADE 

1 

 

CANADÁ 

 

IRAP NRC 

- Proporcionar assistência técnica 

e empresarial, bem como 

contribuições financeiras 

reembolsáveis e não 

reembolsáveis às pequenas e 

médias empresas, em todas as 

fases do processo de inovação, 

possibilitando a pesquisa, 

desenvolvemento e 

comercialização de novas 

tecnologias. 

- Concessão de, no máximo, 

50% dos custos do projeto; 

- Projetos menores de C$300 

mil, no caso de sucesso, 

devem reembolsar o 

financiamento. 

- Capacidade empresarial e de gestão 

da empresa e seu potencial para 

alcançar os resultados esperados e os 

associados ao projeto proposto; 

- Capacidade financeira da empresa; 

- Plano para comercializar as 

tecnologias desenvolvidas; 

- Aspectos técnicos do projeto e o 

impacto sobre a empresa. 

- Ser uma pequena ou 

média empresa 

incorporada e com fins 

lucrativos no Canadá; 

- Ter 500 ou menos 

funcionários em tempo 

integral equivalente; 

- Mostrar capacidade de 

crescer e gerar lucros. 

2 EUA SBIR SBA 

- Alavancar a competitividade dos 

EUA nos mercados globais por 

meio do aumento da 

comercialização de inovações 

pelo setor privado, derivadas de 

pesquisa federal. 

- Fase I – concessão limitada 

a, no máximo, US$ 100 mil; 

- Fase II – concessão limitada 

a, no máximo, US$ 750 mil; 

- Fase III – financiamento 

privado. 

- Mérito tecnológico. - Empresas com menos 

de 500 funcionários e, 

pelo menos 51% de 

propriedade, 

pertencentes a cidadãos 

americanos ou residentes 

permanentes. 

3 EUA ATP NIST 

- Apoiar e acelerar o 

desenvolvimento nos estágios 

iniciais de tecnologias inovadoras 

de alto risco, ajudando a indústria 

a aumentar o potencial 

competitivo, enquanto 

proporciona aos cidadãos 

americanos maior padrão de vida. 

- Empresas individuais – 

concessões limitadas a, no 

máximo, US$ 2 milhões; 

- Joint ventures - não 

apresentam limites sobre o 

montante concedido. 

- Retorno social; 

- Contribuição para a base de 

conhecimento científico e tecnológico 

do país; 

- Plano de negócio; 

- Recursos, qualificações, 

experiências do proponente; 

- Estrutura organizacional do projeto. 

 

- Empresas individuais; 

- Joint ventures 

compostos por duas ou 

mais empresas em 

combinação com 

universidades e 

laboratórios de pesquisa 

sem fins lucrativos. 

4 

 

EUA 

 

TIP NIST 

- Apoiar, promover e acelerar a 

inovação nos EUA por meio de 

pesquisa de alto risco e alto 

retorno em “áreas de necessidades 

nacionais críticas”. 

- - - 

Fonte: Elaborada a partir: (1) Informações disponíveis no website do Conselho Nacional de Pesquisa do Canadá (www.nrc-cnrc.gc.ca) e Cozzarin (2008); (2) Lerner (1999); 

Wallsten (2000); e, Audretsch (2003); (3) Ruegg (1998) e Acs (1999); e, (4) NIST (2010). 
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Analisando os Quadros 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6, observa-se que a maioria desses 

programas são direcionados à promoção do desenvolvimento inovativo em pequenas e médias 

empresas visando alavancar a competitividade da nação. Ainda assim, é possível perceber a 

existência de diferenças estruturais entre eles, principalmente, quanto aos limites de concessão 

e critérios de seleção, embora estes estejam, com frequência, vinculados à saúde financeira, 

grau de inovatividade, capacidade técnica e de gestão e estratégias de comercialização da 

empresa. 

No cenário dos países em desenvolvimento, os programas de incentivo à inovação são 

alternativas de destaque para o estabelecimento e desenvolvimento de pequenas empresas, em 

virtude da carência de infraestrutura adequada e, principalmente, de aporte financeiro privado 

durante os estágios iniciais do processo de desenvolvimento tecnológico. 

Nesse sentido, para promover a atividade inovativa de economias em fase de 

desenvolvimento, destacam-se alguns programas e fundos de financiamento ou fomento, tais 

como: (1) Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo (FONTEC), Fondo de 

Desarrollo e Innovación, Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico 

(FONDEF) e Fundación para la Innovación Agraria (FIA) no Chile (GOLDBERG; 

PALLADINI, 2008); (2) Inova Brasil, Paiss, Inovar, Subvenção Econômica e Programa 

Nacional de Incubadoras e Parques Tecnológicos (PNI) no Brasil (FINEP, 2012); (3) 

Technology for Human Resource Development (THRIP), Innovation Fund (IF), Support 

Programme for Industrial Innovation (SPII) e Partnership in Industrial Innovation (PII) na 

África do Sul (KAPLAN, 2001); e, (4) Industrial Technology Development Program (ITDP) 

(HSU; HSUEH, 2009) e Technology Developme.nt Program (TDP) (LU; HUNG, 2011) em 

Taiwan. 

 Sobre os instrumentos de políticas públicas para incentivar a inovação tecnológica no 

Chile, Goldberg e Palladini (2008, p. 28) expõem alguns dos principais fundos tecnológicos 

chilenos, os quais avaliam e financiam propostas com base na viabilidade e no impacto, 

exigindo formas de cofinanciamento ou copagamento por parte dos participantes. A 

caracterização desses instrumentos de financiamento está descrita, a seguir: 

 

 Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Produtivo (FONTEC): Operado pela 

Production Development Corporation (CORFO), o FONTEC objetiva o 

financiamento de projetos de inovação em empresas privadas; 
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 Fondo de Desarrollo e Innovación: Operado pela Production Development 

Corporation (CORFO), o Fondo de Desarrollo e Innovación tem como objetivo 

financiar a inovação e projetos de mudança tecnológica em 

indústrias estrategicamente importantes que contribuem tanto para o desenvolvimento 

econômico quanto social. É responsável por subsidiar, principalmente, centros de 

pesquisas e empresas privadas; 

 

 Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF): Operado 

pela National Commission of Science and Technology (CONICYT), o FONDEF 

confirma e fortalece as capacidades científicas e tecnológicas das universidades e 

instituições tecnológicas para melhorar a competitividade das empresas; e, 

 

 Fundación para la Innovación Agraria (FIA): A FIA é responsável por promover a 

inovação em uma variedade de atividades agrícolas. 

 

Em Taiwan, tanto o Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (Industrial 

Technology Development Program - ITDP) quanto o Programa de Desenvolvimento 

Tecnológico (Technology Development Program – TDP) são iniciativas do Ministério de 

Assuntos Econômicos (Ministry of Economic Affairs - MOEA), embora focalizem áreas com 

carências distintas.  

Segundo Hsu e Hsueh (2009), o ITDP incentiva as empresas a desenvolver tecnologias 

de alto risco e com forte potencial para benefícios econômicos, além do estabelecimento de 

relacionamentos colaborativos entre academia e indústria a fim de melhorar a competitividade 

industrial do país. Nesse programa, são candidatos elegíveis as empresas individuais e joint 

ventures de pesquisa nos setores de química e materiais, eletrônica e telecomunicações, 

máquinas e equipamentos, além de biotecnologia e farmácia. Nos dados do ITDP de 1997 a 

2005, os gastos totais em P&D de 189 projetos corresponderam a 567,19 milhões de dólares, 

dos quais, 142,49 milhões de dólares foram subsidiados pelo governo. Ou seja, em média um 

montante de 0,77 milhões de dólares foi concedido a cada projeto (HSU; HSUEH, 2009). 

Enquanto isso, o Programa de Desenvolvimento Tecnológico (TDP) foi projetado para 

atender às necessidades da política científica e industrial nacional, com estratégias de 

financiamento focalizadas em: (1) instituições de pesquisa – apoiando o desenvolvimento de 

tecnologias pioneiras e a promoção de colaborações internacionais; (2) empresas privadas – 
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encorajando as PMEs a realizarem inovações relacionadas a produtos e tecnologias 

industriais, sendo as concessões limitadas a 50% dos custos totais com P&D; e, (3) 

universidades – estimulando o desenvolvimento de tecnologias inovativas e pioneiras (LU; 

HUNG, 2011).  

De modo geral, as estruturas dos programas governamentais apresentam 

peculiaridades relacionadas às especificidades (sistema tributário, educacional, entres outros) 

que o país a que pertencem impõem. Mani (2004), em uma análise aprofundada das políticas 

de inovação em cinco diferentes países em fase de desenvolvimento (Cingapura, África do 

Sul, Malásia, Índia e Brasil), observou que a eficácia dos subsídios governamentais em 

promover o desenvolvimento inovativo de pequenas empresas está associada à capacidade do 

país em disponibilizar mão de obra altamente qualificada.  

No panorama dos programas governamentais de países em desenvolvimento, outros 

autores (LACH, 2000; ÖZÇELIK; TAYMAZ, 2008; ALMEIDA, 2010) se propuseram a 

analisar as principais fontes de investimento público em P&D com iniciativas para o 

estabelecimento e desenvolvimento do sistema de inovação nacional.  

Exemplos desses programas na Turquia são a Fundação para o Desenvolvimento 

Tecnológico (Technology Development Foundation of Turkey - TTGV, em siglas turcas) e o 

Technology Monitoring and Evaluation Board of the Scientific and Technical Research 

Council of Turkey (TIDEB, em siglas turcas) (ÖZÇELIK; TAYMAZ, 2008). Com propósitos 

em comum, esses instrumentos objetivam melhorar o potencial tecnológico das empresas 

turcas para que possam alcançar uma posição competitiva no mercado global. No entanto, 

enquanto o TTGV concede empréstimos de até 50% do orçamento do projeto com prazo de 

execução limitado a dois anos, o TIDEB oferece subsídios de, no máximo, 50% dos 

dispêndios em P&D, estando essa taxa de apoio condicionada a fatores como a participação 

dos produtos (produzidos por meio de P&D) nas vendas totais, emprego de pesquisadores 

doutores, serviços de P&D obtidos a partir de parcerias com universidades, atividades de 

P&D empreendidas dentro de parques tecnológicos e ações realizadas em áreas prioritárias. 

 Em Israel, os projetos aprovados pelo Office of the Chief Scientist (OCS), órgão 

regulamentador da principal fonte de subsídio a P&D do país, necessitam satisfazer alguns 

critérios de viabilidade técnica e comercial, estando condicionados, dependendo do sucesso 

comercial do projeto, a pagamentos de royalties (percentagem das receitas derivadas do 

projeto) (LACH, 2000). Normalmente, as concessões variam entre 30% a 66% dos dispêndios 

com P&D estimados para um projeto específico. Caso o objetivo do projeto seja criar um 

produto ou processo industrial novo ou fazer melhorias significativas nos existentes, a 
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concessão é de 50% dos dispêndios com P&D aprovados. Já para projetos que visem, apenas, 

à melhoria de um produto existente, a concessão é limitada a 30%. Algumas exceções 

incluem empresas start-ups que recebem 66% dos gastos com P&D aprovados (até US$ 250 

mil por ano) durante os dois primeiros anos, e empresas que atuam em áreas prioritárias de 

desenvolvimento, as quais recebem concessões de até 60% (LACH, 2000).  

Na esfera brasileira, foco de discussão desta dissertação, os principais órgãos federais 

de fomento ao desenvolvimento tecnológico correspondem ao: (1) CNPq – Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; (2) Capes – Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; (3) Finep – Financiadora de Estudos e 

Projetos (ALMEIDA, 2010); (4) Petrobras; e, (5) BNDES – Banco Nacional do 

Desenvolvimento.  

O apoio da Finep, em particular, abrange todas as etapas e dimensões do ciclo de 

desenvolvimento científico e tecnológico, como também a incubação de empresas de base 

tecnológica e a implantação de parques tecnológicos (Finep, 2012). A linha de ação de apoio à 

inovação em empresas da Finep é operada mediante a utilização de aporte financeiro 

reembolsável e não-reembolsável. Nessa linha, os programas são classificados em três 

diferentes categorias: (1) Programas de financiamento às empresas - Finep Inova Brasil e 

Paiss; (2) Programas de capital de risco - INOVAR; e, (3) Programas de apoio financeiro não-

reembolsável e outras formas de atuação - Subvenção Econômica e Programa Nacional de 

Incubadoras e Parques Tecnológicos (PNI). Sucintamente, esses programas têm como 

objetivo:  

 

 FINEP Inova Brasil: fornecer financiamento com encargos reduzidos para a 

realização de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas empresas 

brasileiras (FINEP, 2012); 

 

 Paiss: iniciativa conjunta do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) e da 

Finep para a seleção de planos de negócios e fomento a projetos que contemplem o 

desenvolvimento, a produção e a comercialização de novas tecnologias industriais 

destinadas ao processamento da biomassa oriunda da cana-de-açúcar (FINEP, 2012); 

 

 INOVAR: constituir fundos de aporte de capital de risco para investimento em 

empresas inovadoras (FINEP, 2012); 
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 Subvenção Econômica: permitir a aplicação de recursos públicos não-reembolsáveis 

diretamente em empresas, para compartilhar com elas os custos e riscos inerentes a 

atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (FINEP, 2012); e, 

 

 PNI: apoiar o planejamento, criação e consolidação de incubadoras de empresas e 

parques tecnológicos (FINEP, 2012). 

 

Os programas de subvenção econômica destinados ao fomento de micro e pequenas 

empresas é aqui representado pelo Programa de Apoio à Pesquisa em Pequenas Empresas - 

PAPPE Integração. Este se baseia em convênios de cooperação entre a FINEP, Fundações de 

Amparo à Pesquisa (FAPE) e Secretarias de Estado com o propósito de estimular a 

capacidade inovativa e promover a competitividade das empresas nacionais (FINEP, 2012). 

No âmbito estadual, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do 

Norte (FAPERN), criada em 2003, é um dos principais órgãos de fomento à pesquisa 

científica, tecnológica e inovação do Estado. Desde 2008, a FAPERN, em parceria com a 

FINEP, é responsável pelo Programa PAPPE Integração INOVA-RN, o qual tem como 

função central financiar a pesquisa e desenvolvimento de produtos (bens ou serviços) ou 

processos inovadores em micro e pequenas empresas do Estado do Rio Grande do Norte 

(FAPERN, 2008). 

No PAPPE Integração INOVA-RN, os projetos de pesquisa a serem subvencionados 

devem, primeiramente, ser enquadrados em temas referentes às seguintes áreas de prioridade: 

Agronegócio, Têxtil, Confecção, Alimentos, Saúde – insumos e novas técnicas, 

Aproveitamento de Resíduos, Reciclagem, Controle de Poluentes, Biocombustíveis, Energias 

Alternativas, Nanotecnologia, Neurociência, Biotecnologia, Mineração, Petróleo e Gás, 

Tecnologia da Informação e Comunicação e Turismo. Adicionalmente, serão candidatos 

elegíveis, empresas individuais, sociedades empresárias e sociedades simples, nas categorias 

de microempresas (receita operacional bruta inferior ou igual a R$ 240 mil) ou empresas de 

pequeno porte (receita operacional bruta superior a R$ 240 mil e, inferior ou igual a R$ 2,4 

milhões), com no mínimo dois anos de constituição e que realizem ou se proponham a 

realizar, atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P, D&I) (FAPERN, 2011). 

As concessões para cada projeto são limitadas a um mínimo de R$ 150 mil e máximo 

de R$ 300 mil para projetos apresentados por empresas de pequeno porte e um mínimo de R$ 

100 mil e máximo de R$ 200 mil para micro empresas, sendo itens financiáveis os referentes 
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à: (1) material de consumo; (2) diárias; (3) passagens e despesas com locomoção; (4) serviços 

de terceiros (pessoa física ou pessoa jurídica); (5) salários; e, (6) encargos patronais. Ademais, 

os projetos aprovados terão prazo de execução de até 24 meses (FAPERN, 2011).      

 No que concerne aos critérios de avaliação dos projetos propostos, a FAPERN 

considera duas vertentes: (1) critérios relacionados ao projeto - (a) efetividade do projeto na 

consecução dos resultados esperados; (b) viabilidade técnica; (c) grau de inovatividade; (d) 

qualificação da equipe técnica; (e) parcerias com instituições científicas e tecnológicas para o 

desenvolvimento do projeto; e, (f) enquadramento nos temas prioritários; e, (2) critérios 

relacionados à empresa – (a) experiência e capacidade gerencial do proprietário; (b) 

potencial mercadológico e importância estratégica para a sociedade do produto ou processo; 

(c) adequação dos investimentos projetados; e, (d) adequação dos índices de lucratividade 

(FAPERN, 2011).  

  Diferente da estrutura financeira do Programa PIPE (Programa de Inovação 

Tecnológica em Pequena Empresa) fomentado pela FAPESP (Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo), a qual disponibiliza subsídios tanto na Fase I – 

caracterizada pelo desenvolvimento de estudos de viabilidade técnica e comercial, quanto na 

Fase II – compreendida pelo desenvolvimento dos projetos de concepção do produto/processo 

inovativo (ALMEIDA, 2010), a FAPERN concede subsídios somente para a fase de pesquisa 

e desenvolvimento, disponibilizando 50% do montante dada à aprovação do projeto e, 50% 

depois de comprovado progresso entre 50% a 60% no cronograma de atividades proposto. 

 Ainda que alguns programas governamentais de países em fase de desenvolvimento 

apresentem semelhanças com programas de países desenvolvidos, percebem-se diferenças 

quanto aos limites de concessões, a ênfase em estratégias de comercialização, bem como o 

apoio para atrair financiamento privado (venture capital) nesses países em relação aos países 

em desenvolvimento.  

Em suma, apesar de os programas governamentais desempenharem um papel 

importante no processo de desenvolvimento tecnológico e na contribuição para o aumento da 

competitividade das empresas e, em consequência, da nação; os países, especialmente, de 

economia em desenvolvimento, devem priorizar políticas públicas que auxiliem na 

efetividade dos objetivos propostos por esses programas, já que deficiências em relação à 

infraestrutura – carência de incubadoras e parques tecnológicos; sistema educacional – 

ausência de mão de obra altamente qualificada; burocracia governamental, capital privado, 

entre outros, impedem que as empresas, depois de subvencionadas conduzam o negócio e se 
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estabeleçam no mercado, como também, adquiram potencial para desenvolver produtos ou 

tecnologias novos ou significativamente melhorados por si própria. 

 

3.2.1 Avaliação do impacto de programas governamentais de incentivo à inovação 

tecnológica 

 

Os programas governamentais têm tido efeitos positivos no aumento da 

competitividade de pequenas empresas tecnológicas e, consequentemente, no crescimento 

econômico de nações desenvolvidas e em fase de desenvolvimento. Uma vez que são 

responsáveis por promoverem a criação de conhecimento, bem como por corrigirem falhas de 

mercado, esses programas elevam a oferta de tecnologias socialmente úteis (KOGA, 2005) e a 

geração de taxas de retorno atrativas a investidores privados, os quais auxiliam no aumento da 

probabilidade de comercialização de projetos tecnológicos de alto risco (LINK; SCOTT, 

2009).  

 A demanda por avaliações de programas e políticas tecnológicas é sustentada pela 

necessidade de compreender os efeitos no curto e longo prazo desses instrumentos, já que 

recursos limitados devem ser alocados aos programas e políticas mais promissores ou para 

que os mais ineficientes em seu propósito, possam ser melhorados ou rescindidos (LEE et al., 

2009). Instrumentalmente, Georghiou et al. (2000) consideram que a análise do impacto de 

programas e políticas governamentais é realizada para justificar sua continuação a um público 

cético. 

 Em essência, os subsídios à P&D podem ter efeitos diretos e indiretos no desempenho 

da empresa (LACH, 2000). O efeito direto ocorre por meio do aumento das despesas totais 

com P&D, assegurando às empresas subsidiadas atividades de P&D constante. Por outro lado, 

o efeito indireto atua por meio da resposta das despesas de P&D da empresa fomentada para o 

subsídio, ou seja, se o subsídio às atividades de P&D somente desloca as despesas de P&D 

próprias da empresa, ou se estimula, ampliando os efeitos do subsídio. 

 Na literatura, estudos sobre os efeitos de políticas públicas destinadas à P&D estão 

centrados, principalmente, nos países desenvolvidos, considerando como principal razão para 

a escassez de estudos em países em fase de desenvolvimento, a falta de dados relevantes sobre 

políticas de apoio a atividades de P&D (ÖZÇELIK; TAYMAZ, 2008).  

Para exemplificar trabalhos sobre esse tema, uma lista extensa de estudos em países 

desenvolvidos, considerando vários níveis de agregação, é proposta a seguir: (1) Lerner 

(1999), Wallsten (2000), Feldman e Kelley (2003) e Link e Scott (2009) para os EUA; (2) 
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Duguet (2004) para a França; (3) Busom (2000) e Gonzalez et al. (2005) para a Espanha; (4) 

Almus e Czarnitzki (2003) para a Alemanha; (5) Hyytinen e Toivanen (2005) para a 

Finlândia; (6) Branstetter e Sakakibara (2002) e Koga  (2005) para o Japão; e, (7) 

Guellec e Van Pottelsberghe (2003) para países da OCDE.  

 Lerner (1999), Wallsten (2000) e Link e Scott (2009) avaliaram as contribuições do 

programa SBIR para o desenvolvimento e estabelecimento de empresas tecnológicas 

americanas. Embora tenham propósitos, base de dados e tamanhos amostrais distintos, esses 

estudos apresentam alguns indicadores de desempenho em comum e centralizam no método 

de análise dos mínimos quadrados ordinários (ordinary least squares - OLS). 

 Lerner (1999) investigou o impacto no longo-prazo do crescimento das vendas e 

emprego de 1435 empresas que receberem concessões na Fase I, Fase II e as que não 

receberem concessões do programa SBIR, em um período de análise de dez anos. Os 

resultados evidenciaram que empresas subvencionadas crescem, significativamente, mais 

rápido e possuem maior probabilidade de atrair venture capital que empresas equivalentes que 

não receberam concessões. Adicionalmente, o desempenho superior entre as empresas 

subvencionadas foi atribuído ao fato de estarem localizadas em regiões com atividades 

substanciais de venture capital e de indústrias de alta tecnologia. Em relação ao montante 

concedido, Lerner (1999) encontrou que empresas que recebem montantes maiores não 

apresentam desempenho melhor do que as que receberam subsídios menores. 

 Enquanto isso, Wallsten (2000) se propôs a realizar quatro diferentes avaliações a fim 

de apresentar as contribuições do SBIR: (1) analisar a correlação entre o subsídio a P&D e a 

taxa de emprego; (2) determinar se o programa encoraja os gestores a financiar pesquisas que 

beneficiam a sociedade, mas que são privativamente não lucrativas; (3) testar se o SBIR 

aumenta a taxa de inovação nas empresas subvencionadas; e, (4) avaliar os efeitos dos 

subsídios governamentais controlando os fatores externos que influenciam o sistema.  

Na primeira avaliação, Wallsten (2000) verificou que as empresas com mais 

funcionários e patentes tendem a conseguir mais concessões federais do programa SBIR para 

atividades de P&D, mas que os subsídios não parecem afetar a taxa de emprego. Em seguida, 

as evidências mostraram que o programa não incentiva os gestores a financiar projetos com 

taxas de retorno social maior que a privada e, em vez disso, parece premiar o financiamento 

de projetos comercialmente viáveis. Por fim, ao controlar os fatores externos, esse autor 

interpretou que os subsídios não têm impacto sobre as atividades de P&D da empresa, desse 

modo, simplesmente deslocam as despesas de P&D da empresa subvencionada. Outra 
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possibilidade é que, enquanto as subvenções não podem financiar projetos adicionais, 

permitem que as empresas evitem descontinuar projetos em andamento. 

 Diferente das análises empreendidas por Lerner (1999) e Wallsten (2000), Link e Scott 

(2009), sob a vertente focada na comercialização dos projetos de P&D patrocinados pelo 

programa SBIR, sugeriram que a probabilidade de comercialização é relativamente baixa, 

sendo estimada em apenas 0,47% de sucesso para projetos aprovados na Fase II. Apesar disso, 

esses autores consideram que a comercialização será mais provável quando existem 

investidores privados externos e que um mercado de predição pode ser utilizado para 

aumentar a comercialização dos outputs de projetos patrocinados pelo programa. 

 O programa SBIR é diferente dos outros programas governamentais norte-americanos 

por várias características, como apresentado no Quadro 3.6 da seção anterior. Dessa forma, 

mesmo que o SBIR e ATP estejam relacionados ao financiamento de pesquisas destinadas à 

comercialização de produtos ou processos inovadores, o ATP, especificamente, focaliza em 

pesquisas com altos níveis de transbordamento.  

Nesse sentido, Feldman e Kelley (2003) procederam a uma análise do programa ATP 

propondo determinar os fatores que afetam as chances de uma empresa em conquistar um 

projeto aprovado no programa e, subsequentemente, o impacto dos projetos subvencionados 

no sucesso da empresa em obter fundos adicionais para as atividades de produção e 

comercialização. Os resultados indicaram que projetos e empresas selecionadas pelo ATP são 

mais propensos a compartilhar as descobertas de pesquisa com outras empresas e tendem a 

abrir novos caminhos para a inovação por meio da combinação de áreas técnicas ou pela 

formação de novas parcerias de P&D. Além disso, o efeito halo fornecido pelo programa 

aumenta a probabilidade das empresas em atrair fundos adicionais de financiamento externo. 

 A partir de um ponto de vista limitado ao curto prazo e ao nível microeconômico, 

alguns autores (DAVID et al., 2000; ALMUS; CZARNITZKI, 2003; KOGA, 2005; 

ÖZÇELIK; TAYMAZ, 2008) apresentam uma análise sobre o impacto dos programas 

governamentais sob dois diferentes tipos de resultados: (1) subsídios públicos como 

complemento aos investimentos privados; e, (2) subsídios públicos como substitutos aos 

investimentos privados.  

No Japão, Koga (2005) evidenciou que o subsídio público representa uma ferramenta 

eficaz para promover o financiamento das atividades de P&D de empresas, tornando-se, 

portanto, um complemento aos investimentos privados, particularmente, em firmas maduras. 

Corroboram essa afirmação, Almus e Czarnitzki (2003) na Alemanha, e Özçelik e Taymaz 

(2008) na Turquia.  
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Ainda que, esses estudos considerem os subsídios públicos a P&D como instrumentos 

complementares aos investimentos privados, David et al. (2000) afirmam que os resultados de 

pesquisas sobre este tema são ambivalentes e possuem respostas conflituosas, sendo difícil 

chegar a uma conclusão.  

 Em resumo, os estudos sobre o impacto de programas governamentais às atividades de 

P&D em empresas privadas de países em desenvolvimento apresentam bastantes 

similaridades quando sugerem que esses programas podem ser um importante mecanismo de 

certificação da qualidade das empresas, possibilitando-as atrair financiamento privado 

adicional. 

No que concerne à realidade dos países em fase de desenvolvimento, destacam-se 

alguns trabalhos, como: (1) Lach (2002) em Israel; (2) Alvarez e Crespi (2003) no Chile; (3) 

Özçelik e Taymaz (2008) na Turquia; (4) Lee et al. (2009) na Coreia do Sul; e, (5) Lu e Hung 

(2011) em Taiwan. 

Esses estudos envolvem uma variedade de métodos de avaliação. São comuns os 

métodos de avaliação de eficiência, que exploram variáveis de input e output (ALVAREZ; 

CRESPI, 2003; LEE et al., 2009; LU; HUNG, 2011). No entanto, outros estudos aparecem 

utilizando o método dos mínimos quadrados ordinários (LACH, 2002) e a análise de 

regressão, com modelos efeitos fixos e dinâmicos (ÖZÇELIK; TAYMAZ, 2008). 

Lach (2002, p. 4), empregando dados de empresas de manufatura israelenses, propôs-

se a avaliar os efeitos dos subsídios a P&D concedidos pela OCS (Office of the Chief 

Scientist), sob a justificativa de que é necessário “conhecer o que a empresa teria gasto em 

P&D se não tivesse recebido o subsídio”, e, assim, esclarecer se os subsídios estimulam ou 

substituem as despesas com P&D das empresas fomentadas.  

As descobertas desse autor confirmaram que os subsídios concedidos pelo OCS 

estimulam as atividades de P&D das empresas subvencionadas, visto que, no longo prazo, os 

subsídios aumentaram as despesas em P&D das empresas fomentadas em 41 centavos, em 

média. Apesar de o resultado ser suficiente para justificar a existência do programa, o efeito 

estimado é menor do que o esperado, refletindo dois aspectos centrais do programa: (1) os 

subsídios estão, por vezes, sendo concedidos a projetos que teriam sido efetivados mesmo na 

ausência de incentivos; e, (2) as empresas subvencionadas podem estar utilizando o subsídio 

concedido para ajustar a carteira de projetos, iniciando novos ou finalizando os em andamento 

(LACH, 2000).       

 Analogamente, as descobertas de Lach (2002), Özçelik e Taymaz (2008) concluíram 

que o apoio público a atividades de P&D em empresas de manufatura turcas, afeta, 
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significativamente e positivamente, os investimentos privados em P&D. Os resultados 

indicaram que, dentre o grupo de empresas fomentadas, as pequenas empresas são as que, 

relativamente, têm maior tendência a receber apoios a P&D, bem como apresentam maiores 

investimentos em atividade de P&D por outputs. Nesse sentido, o autor sugere que o 

incentivo público a P&D desempenha um papel importante em estimular o P&D privado em 

países em desenvolvimento ou em pequenas empresas, podendo os impactos diminuir à 

medida que as empresas aprendem mais sobre P&D.  

Ressalta-se que, para países de economia em desenvolvimento, subsídios e 

empréstimos destinados a apoiar atividades de P&D podem ser mais efetivos que incentivos 

fiscais (ÖZÇELIK; TAYMAZ, 2008).    

Outros autores opõem-se à visão de que programas públicos estimulam os 

investimentos privados em atividades de P&D. Em estudo sobre os determinantes da 

eficiência técnica de pequenas empresas de manufatura chilenas, Alvarez e Crespi (2003) 

inferiram que, em geral, a participação de empresas nos programas governamentais PROFO 

(Associative Support Project) e FAT (Technical Assistance Fund), impactou fracamente na 

eficiência das empresas. 

Em outro crivo, com uma abordagem mais direcionada à avaliação de desempenho, 

Lee et al (2009) e Lu e Hung (2011) buscaram mensurar e comparar os índices de eficiência 

relativa de programas nacionais de apoio à P&D na Coreia do Sul e em Taiwan, 

respectivamente. Os trabalhos fornecem insights que permitem aos gestores relacionar ações 

referentes aos procedimentos de seleção de projetos, regulamento operacional, sistemas de 

financiamento, entre outros, de programas eficientes no contexto de programas ineficientes, 

possibilitando a reformulação e a implementação de novas ações a fim de que o desempenho 

dos programas ineficientes possa ser melhorado. 

De maneira geral, os subsídios públicos destinados ao fomento de atividades P&D 

podem transformar um projeto privado não lucrativo em um projeto rentável e, por meio dos 

efeitos do transbordamento e do compartilhamento dos custos, permitem, ainda, que as 

empresas implementem projetos adicionais não subsidiados (LACH, 2000).  

Com base na bibliografia pesquisada, agrupam-se nos Quadros 3.7 e 3.8 as principais 

variáveis utilizadas para avaliar os efeitos de programas governamentais, respectivamente, em 

países desenvolvidos e em fase de desenvolvimento. 
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Quadro 3.7 – Sistematização das principais variáveis para avaliar programas governamentais de incentivo à 

inovação tecnológica em países desenvolvidos   

                   

PAÍS PROGRAMA AUTORES ANO 

1 EUA SBIR Link e Scott 2009 

VARIÁVEIS 

Percentual do investimento total proveniente de fontes externas 

Experiência do proprietário 

Vendas  

 

PAÍS PROGRAMA AUTORES ANO 

2 EUA SBIR Lerner 1999 

VARIÁVEIS 

Crescimento na taxa de empregos 

Crescimento das vendas 

 

PAÍS PROGRAMA AUTORES ANO 

3 EUA SBIR Wallsten 2000 

VARIÁVEIS 

Idade da empresa 

Número de patentes 

Vendas 

Funcionários 

Despesas com P&D 

Quantidade de subsídio governamental recebido 

 

PAÍS PROGRAMA AUTORES ANO 

4 EUA ATP Feldman e Kelley 2003 

VARIÁVEIS 

Projetos em nova área técnica para a empresa 

Ligações com universidades 

Ligações com outras empresas 

 

PAÍS PROGRAMA AUTORES ANO 

5 EUA SRDCT Koga 2005 

VARIÁVEIS 

Lucro direto devido à comercialização de produtos ou processos inovadores 

Número total de funcionários 

Número total de pesquisadores 

 

PAÍS PROGRAMA AUTORES ANO 

6 EUA EUREKA Georghiou 1999 

VARIÁVEIS 

OUTPUT científico OUTPUT intermediário OUTPUT final 

Publicações 
Patentes Produtos ou processos novos ou 

significativamente melhorados Protótipos 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 3.8 – Sistematização das principais variáveis para avaliar programas governamentais de incentivo à 

inovação tecnológica de países em fase de desenvolvimento 

 

PAÍS PROGRAMA AUTORES ANO 

7 CHILE PROFO / FAT Alvarez e Crespi 2003 

VARIÁVEIS 

Experiência do proprietário – número de anos na área da inovação tecnológica 

Vendas 

Experiência do coordenador – número de anos na área da inovação tecnológica 

Nível de formação acadêmica do proprietário e dos funcionários envolvidos, especificamente, com a execução 

do projeto 

Participação em programas governamentais 

Financiamentos a partir de empréstimos bancários 

Orientação do mercado – vendas destinadas ao mercado nacional ou internacional 

 

PAÍS PROGRAMA AUTORES ANO 

8 ISRAEL - Lach 2000 

VARIÁVEIS 

Vendas 

Despesas totais com P&D 

Quantidade de subsídio governamental recebido 

 

PAÍS PROGRAMA AUTORES ANO 

9 TURQUIA TTGV / TIDEB Özçelik e Taymaz 2008 

VARIÁVEIS 

Total de despesas com P&D 

Despesas de P&D financiadas pela empresa 

Despesas de P&D subsidiadas 

Número de funcionários 

Outputs reais 

 

PAÍS PROGRAMA AUTORES ANO 

10 TAIWAN TDP Lu e Hung 2011 

VARIÁVEIS 

INPUT OUTPUT 

Quantidade total investido no projeto Número de patentes 

Número total de funcionários participando do projeto Número total de artigos e relatórios publicados 

Tempo total de execução do projeto  

  

PAÍS PROGRAMA AUTORES ANO 

11 COREIA DO SUL - Lee, Park e Choi 2009 

VARIÁVEIS 

INPUT OUTPUT 

Quantidade de subsídio governamental recebido Número de patentes 

Número de pesquisadores ou estudantes envolvidos no 

projeto com mestrado e doutorado 

Número de artigos científicos ou técnicos 

publicados ou aceitos em revistas nacionais ou 

internacionais 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Adicionalmente, para apresentar a frequência, bem como aferir sobre a predominância 

de uma cada dessas variáveis, é proposto o Quadro 3.9. 
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Quadro 3.9 – Frequência das principais variáveis para avaliar programas governamentais de incentivo à 

inovação tecnológica 
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Patentes                 4 

Publicações               3 

Lucro direto devido à comercialização de produtos 

ou processos novos ou significativamente 

melhorados 

                   6 

Taxa de emprego               1 

Número de funcionários               3 

Idade da empresa              1 

Número de funcionários participando do projeto               1 

Despesas com P&D                 3 

Quantidade de subsídio governamental recebido                  4 

Número de produtos ou processos novos ou 

significativamente melhorados  
              2 

Experiência do proprietário – número de anos na 

área da inovação tecnológica 

     
       

 
2 

Número de pesquisados com mestrado e doutorado 

envolvidos no projeto 

      
       2 

Experiência do funcionário – número de anos na 

área da inovação tecnológica 

     
       1 

Tempo total de execução do projeto               2 

Quantidade total investido no projeto              1 

Relacionamentos colaborativos com 

Universidades, Centros de Pesquisa, Clientes, 

Fornecedores e Empresas 

   
          1 

Proporção do investimento total proveniente de 

fontes externas 

     
        

 2 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Analisando o Quadro 3.9, nota-se que, das 11 bibliografias pesquisadas, 55% 

utilizaram a variável – lucro direto da firma com a comercialização de produtos ou processos 

gerados, para mensurar o impacto de subsídios públicos à atividade de P&D em empresas 

privadas. 

É possível inferir sobre a representatividade dessa variável, levando em consideração 

algumas particularidades: (1) ser uma variável quantitativa, facilitando o processo de 

mensuração; (2) permitir ao pesquisador quantificar quanto do lucro total da firma é devido à 
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comercialização do produto ou tecnologia subvencionado por capital governamental; e, 

finalmente, com base no nível de produtividade, empregabilidade, portfólio de produtos e taxa 

de vendas (3) avaliar o impacto da inovação tecnológica no desempenho da empresa.  

Destacam-se ainda, embora com menor frequência de uso, as variáveis referentes (1) 

ao número de patentes e (2) a quantidade de subsídio governamental recebido, comuns entres 

os estudos. 

Quando o objetivo é avaliar o impacto de programas e políticas públicas de incentivo à 

inovação, as variáveis a serem utilizadas podem variar consideravelmente, sendo baseadas, 

sobretudo, em pesquisas bibliográficas, mas também na autoavaliação por fontes primárias 

como gestores de empresas e especialistas do setor. Além disso, a seleção das variáveis está 

sujeita ao julgamento do pesquisador, uma vez que, como ressaltado na análise do Quadro 2.4 

(p. 37), o emprego das variáveis é influenciado por fatores como o contexto, o tamanho da 

amostra, o método de avaliação e a disponibilidade de dados relevantes e confiáveis. 
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CAPÍTULO 4 
 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

 Um processo de produção compreende o emprego de equipamentos, mão de obra, 

especificações de tarefas, entrada de insumos, fluxo de materiais e informações para produzir 

um produto ou prestar um serviço (UTTERBACK; ABERNATHY, 1975). Nessa realidade, 

importa entender como uma indústria aumenta suas saídas produtivas, simplesmente pelo 

aumento de sua eficiência, sem necessitar absorver mais recursos (FARRELL, 1957). 

Avaliar um sistema produtivo requer a análise da composição dos macro e micro 

processos envolvidos (ALMEIDA, 2010). Na Engenharia de Produção, um macroprocesso é 

formado pelo agrupamento de todos os subprocessos e os desdobramentos de suas atividades, 

necessários à produção de um recurso de saída. Essas dimensões de análise menores 

compõem os microprocessos. A Figura 4.1 ilustra a perspectiva sistêmica de um 

macroprocesso em uma empresa. 

 

Figura 4.1 – Perspectiva sistêmica de um macroprocesso em uma empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Elaboração própria. 

  

Uma medida natural para se quantificar o desempenho de uma firma é a taxa de 

produtividade, isto é, a razão entre as saídas e entradas de um processo em que os maiores 

valores estarão associados com um melhor desempenho (LOVELL, 1993; COELLI et al., 

2005). A Equação 4.1 expressa o cálculo para a medida de produtividade. 
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𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 =  
𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑠

𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑠
 

 

 O cálculo da produtividade de um processo envolvendo uma única entrada e uma 

única saída é uma questão trivial. Frequentemente, os eventos utilizam vários inputs para 

produzir vários outputs (LOVELL, 1993; COELLI et al., 2005; COOPER; SEIFORD; TONE, 

2007). Em decorrência disso, existem duas particularidades para a medida de produtividade: 

(1) a produtividade parcial dos fatores; e, (2) a produtividade total dos fatores. As medidas 

tradicionais que fazem referência a produtividade da força de trabalho em uma fábrica, de um 

combustível em uma usina de energia ou da terra (rendimento) para a agricultura, são 

chamadas de produtividade parcial dos fatores (COELLI et al., 2005; COOPER; SEIFORD; 

TONE, 2007).         

 À proporção que os eventos requerem mais de um recurso de entrada resultando em 

mais de um recurso de saída, o cálculo da produtividade necessita considerar todos os fatores 

de produção envolvidos, sendo denominada como uma medida de produtividade total dos 

fatores (COELLI et al., 2005; COOPER; SEIFORD; TONE, 2007). Normalmente, essa 

medida ajuda a solucionar alguma pseudoindicação que possa ser fornecida por cálculos 

parciais da produtividade, quando considerados isoladamente (COELLI et al., 2005).   

 Por compreender ambientes complexos, o cálculo da produtividade total dos fatores 

demanda um método de agregação das várias unidades de entradas e saídas para um único 

índice de input e output. Nesse contexto, Knight (1933, citado por LOVELL, 1993, p. 4) 

propôs que o cálculo da produtividade fosse representado como a razão entre um único output 

virtual sobre um único input virtual, definidos como, respectivamente, a combinação linear de 

todos os m outputs gerados e o respectivo fator de utilidade e a combinação linear de todos os 

n inputs necessários e o respectivo fator de utilidade para uma dada unidade de análise. 

Ao propor o cálculo da produtividade como a razão entre um único output virtual 

sobre um único input virtual, Knight (1933) redefiniu a medida de produtividade, visto que 

considerou que cada recurso de entrada e saída possui um coeficiente de importância (fator de 

utilidade). A Equação 4.2 apresenta o cálculo da produtividade total dos fatores proposta por 

Knight (1933). 

  

(4.1) 
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𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 =  
𝑢1.𝑦1+𝑢2.𝑦2+𝑢3.𝑦3…+𝑢𝑖.𝑦𝑖

𝑣1.𝑥1+𝑣2.𝑥2+𝑣3.𝑦3…+𝑣𝑗.𝑥𝑗
=  

𝑂𝑉

𝐼𝑉
 

 

Em que: 

𝑢𝑖  : Utilidade do output i; 

𝑦𝑖  : Quantidade do output i; 

𝑣𝑗  : Utilidade do input j; 

𝑥𝑗  : Quantidade do input j; 

𝑂𝑣  : Output virtual; e, 

𝐼𝑉  : Input virtual; 

 

 Outro conceito importante para o entendimento da relação entre a quantidade de 

output que pode ser obtida a partir de certa quantidade de inputs compreende, segundo 

princípios da microeconomia, a uma função matemática denominada função produção. 

Pindick e Rubinfeld (2002, p. 176) conceituam a função produção como sendo responsável 

por “mostrar o produto máximo (volume de produção), Q, que uma empresa pode obter para 

cada combinação especificada de insumos”. Sob a premissa de que há somente dois insumos: 

trabalho, L, e capital, K, a função produção pode ser expressa como na Equação 4.3. 

 

𝑄 = 𝐹 (𝐾, 𝐿)  

Em que: 

𝑄: Produto máximo; 

𝐾: Capital; 

𝐿: Trabalho. 

 

Charnes et al. (1985, p. 93) definem uma função “empírica” como uma função vetorial 

cujos valores são conhecidos a um número finito de pontos e cujos valores de outros pontos 

em seu domínio são dados por combinações lineares (geralmente convexas) de valores em 

pontos conhecidos. Os pontos no domínio são “inputs” e os valores componentes da função 

vetorial, “outputs”.      

Adicionalmente, Costa (2010, p. 74) ressalta algumas condições para a validade de 

uma função produção, tais como: (1) ser contínua, incluindo as derivadas parciais de primeira 

e segunda ordem; (2) as quantidades de inputs e outputs devem ser não-negativas; e, (3) 

pressupor a existência de eficiência técnica de produção. Isso implica que a função produção 

deve fornecer uma quantidade máxima de recursos de saída, os quais serão obtidos a partir de 

uma dada quantidade de recursos de entrada.      

Uma vez que o índice de produtividade pode variar devido a diferenças na tecnologia 

de produção, na eficiência do processo ou quanto a diferenças no ambiente em que a 

(4.2) 

(4.3) 
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produção ocorre (LOVELL, 1993), é relevante isolar o componente de eficiência e medir a 

sua margem de contribuição para a produtividade.  

 A eficiência produtiva de uma unidade de análise significa a comparação entre os 

valores, observado e ótimo, dos outputs e inputs (LOVELL, 1993). Lovell (1993) reconhece 

que essa comparação toma a forma de uma proporção entre o valor observado e seu máximo 

potencial para um dado recurso de saída obtido a partir de um dado recurso de entrada. 

Sabendo que a produtividade é caracterizada pela proporção entre indicadores de output e 

input, a Equação 4.4 fornece a fórmula de cálculo para a taxa de eficiência. Charnes, Cooper e 

Rhodes (1978) enfatizam que o resultado da mensuração da eficiência é um valor menor ou 

igual a um. 

 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊ê𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒕𝒊𝒗𝒂 =  
𝑃𝑜

𝑃𝑚𝑎𝑥
 

 

Em que: 

𝑃𝑜  : Produtividade observada da unidade em análise; e, 

𝑃𝑚𝑎𝑥  : Produtividade máxima alcançada pela unidade em análise. 
 

Em face do exposto, por meio da Equação 4.4, é possível calcular dois tipos de 

eficiência: a absoluta e a relativa. Na eficiência absoluta, a produtividade máxima, 

corresponde a um valor teórico e ideal, enquanto que, na eficiência relativa à produtividade 

máxima, caracteriza-se como o maior valor obtido por uma unidade de análise dentre todas as 

outras em determinado setor. Embora dificilmente uma unidade obtenha eficiência absoluta 

igual a 1, essa pode ser capaz de aumentar sua produtividade realizando melhorias por meio 

de mudanças tecnológicas ou explorações de economias de escala (COELLI et al., 2007).  

 Por se tratar de um conceito abrangente, a eficiência pode ser hierarquizada em cinco 

níveis diferentes: (a) eficiência econômica; (b) eficiência alocativa; (c) eficiência produtiva; 

(d) eficiência técnica; e, (e) eficiência de escala (MARIANO, 2008). A Figura 4.2 representa 

uma escala hierárquica entre essas eficiências. 

 

(4.4) 
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Figura 4.2 – Escala hierárquica entre os diferentes níveis de eficiência 

 

Fonte: Mariano (2008, p. 40). 

 

 Os conceitos desses cinco tipos de eficiência diferem uns dos outros. A eficiência 

econômica pode ser influenciada por (1) fatores de ordem produtiva e (2) fatores de ordem 

alocativa, sendo, portanto, composta por duas componentes: a eficiência produtiva e a 

eficiência alocativa (MARIANO, 2008). Segundo Lovell (1993, p. 9-10), a eficiência 

produtiva refere-se à capacidade de evitar o desperdício pela produção de tantos recursos de 

saída quanto o uso de recursos de entrada permitir, ou pela utilização do mínimo de recursos 

de entrada quanto for permitido para produzir uma determinada quantidade de recursos de 

saída. Sendo assim, a análise da eficiência produtiva pode ser orientada ao aumento dos 

recursos de saída ou a conservação dos recursos de entrada. Enquanto isso, a eficiência 

alocativa remete à capacidade de combinar entradas e saídas em proporções ‘ótimas’ à luz dos 

preços vigentes. 

 Adicionalmente, a eficiência produtiva ou total é um índice combinado entre a 

eficiência técnica e de escala. Koopmans (1951, p. 60, citado em LOVELL, 1993, p. 10) 

apresenta uma definição formal para eficiência técnica, tal como: um produtor é tecnicamente 

eficiente se um aumento em qualquer recurso de saída requer uma redução em pelo menos 

outro recurso de saída ou um aumento em pelo menos um recurso de entrada, e se uma 

redução em qualquer recurso de entrada requer um aumento em pelo menos outro recurso de 

entrada ou uma redução em pelo menos um recurso de saída. Assim, um produtor 

tecnicamente ineficiente poderia produzir os mesmos resultados com pelo menos uma 

entrada, ou poderia usar as mesmas entradas para produzir pelo menos mais de uma saída. 

EFICIÊNCIA 

ECONÔMICA

EFICIÊNCIA 

ALOCATIVA

EFICIÊNCIA 

PRODUTIVA 
OU TOTAL

EFICIÊNCIA 
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Sendo assim, a eficiência técnica é um componente da eficiência produtiva quando 

isolados os efeitos da eficiência de escala, ao passo que a eficiência de escala compreendo o 

componente da eficiência produtiva associado às variações de produtividade decorrentes de 

mudanças na escala de operação. Isto implica que, uma unidade possui eficiência de escala se 

atingir o máximo nível de produtividade por meio do quadro atual tecnológico (ZHU, 2009). 

Enquanto que para a eficiência total é atribuída uma reta com linearização 

proporcional, que parte da origem e intercepta a unidade de análise com maior escore de 

eficiência, a fronteira para a eficiência técnica apresenta-se como uma reta linear por partes 

(ZHU, 2009). A Figura 4.3 exemplifica esses dois formatos de fronteira. 

 

Figura 4.3 – Formato para a fronteira de eficiência total e técnica 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

   

Para a zona de retornos constantes, caso da unidade B, subentende-se a necessidade 

apenas do cálculo da eficiência total. Nos casos da unidade A e C, em zonas de retornos, 

respectivamente, crescentes e decrescentes, é relevante o cálculo da eficiência técnica a fim de 

aferir quanto essas unidades podem estar aumentando ou diminuindo em suas escalas de 

produção para que possam operar em escalas ótimas.  

Ressalta-se que todas as unidades são eficientes, estando a unidade A sob retornos 

crescentes a escala, visto que o aumento no número de inputs ocasiona um aumento 

desproporcionalmente maior no número de outputs; a unidade B sob retornos constantes a 

escala e, assim, a unidade de maior eficiência total, já que o aumento do número de inputs 

ocasiona um aumento proporcional nos outputs; e, por fim, a unidade C, sob retornos 

decrescentes, em que o aumento no número de inputs ocasiona um aumento 

desproporcionalmente menor no número de outputs. Por fim, o Quadro 4.1 apresenta as 

fórmulas para o cálculo desses tipos de eficiência. 

 

B 

A – Zona de retornos crescentes 

B – Zona de retornos constantes 

C – Zona de retornos decrescentes 

Ov 

Iv 

Eficiência 

Total 

Eficiência 

Técnica 

A 

C 
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Quadro 4.1 – Fórmulas para o cálculo dos diferentes tipos de eficiência 

EFICIÊNCIA FÓRMULA PARA CÁLCULO 

Eficiência Econômica 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑎 × 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

Eficiência Produtiva ou Total 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 × 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 

Eficiência de Escala 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎
 

Fonte: Elaborado a partir: Mariano (2008, p. 46-49). 

  

A mensuração da eficiência e da produtividade fornece à gestão organizacional um 

mecanismo de controle com o qual é possível monitorar o desempenho das unidades 

produtivas, separando os efeitos do ambiente de produção, sendo, então possível explorar 

hipóteses acerca das fontes de eficiência ou diferenças de produtividade (LOVELL, 1993). 

Todavia, essas técnicas possuem algumas limitações como: (1) escolher as entradas, saídas e 

os pesos a serem utilizados, com a finalidade de obter uma razão que se reduza a Equação 4.1; 

e, (2) avaliar esses índices quando múltiplas saídas e entradas precisam ser levadas em 

consideração (COOPER; SEIFORD; TONE, 2007). 

 Nesse cenário, alguns autores (LOVELL, 1993; COOPER; SEIFORD; TONE, 2007) 

têm recomendado a aplicação de técnicas de eficiência não-paramétricas, uma vez que essas 

técnicas não requerem que o utilizador prescreva os pesos a serem anexados a cada variável 

de entrada e saída (COOPER; SEIFORD; TONE, 2007); são capazes de determinar a 

eficiência relativa com diversos inputs e outputs (CHARNES; COOPER; RHODES, 1978); 

permitem a comparação do desempenho entre as unidades em análise, bem como a 

determinação da capacidade que as unidades ineficientes devem atingir para possam 

acompanhar as melhores práticas (LOVELL, 1993).  

Para esta dissertação, a avaliação da eficiência de micro e pequenas empresas 

fomentadas por capital governamental será realizada com o auxílio da abordagem Análise 

Envoltória de Dados (REVILLA et al., 2003; ALVAREZ; CRESPI, 2003; HSU; HSUEH, 

2009; LIU; LU, 2010; ALMEIDA, 2010). 

 

4.1 ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS 

 

 Dando continuidade às ideias de Farrell (1957), Charnes, Cooper e Rhodes (1978) 

atendendo à necessidade por uma técnica satisfatória para avaliar a eficiência relativa de 
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unidades de produção com multientradas e multissaídas, introduziu a abordagem intitulada 

Análise Envoltória de Dados.  

A ideia básica dessa abordagem é fornecer uma nova alternativa para mensurar a 

eficiência quando múltiplas variáveis de entrada e saída são consideradas. Essa abordagem 

possibilita identificar, dentre um conjunto de unidades tomadoras de decisão (DMUs), as 

unidades que exibem as melhores práticas, representando-as em uma fronteira de eficiência, 

admite medir a eficiência das unidades que não estão na fronteira, reconhecendo, ainda, seus 

‘benckmarks’, ou seja, as unidades de referência, em que tais unidades ineficientes podem ser 

comparadas (COOK; SEIFORD, 2009).  

Em essência, a Análise Envoltória de Dados utiliza uma abordagem não-paramétrica e 

de programação matemática para lidar com os vários indicadores de entrada e saída de cada 

DMU, agregando-os por meio de coeficientes de importância em uma única entrada e saída 

virtual e, assim, gerando um índice de eficiência relativa (MOON; SOHN, 2005; ZHU, 2009).  

 Para entender como aplicar a técnica DEA, Almeida (2010) enfatiza a importância em 

definir alguns conceitos básicos: (1) Unidade Tomadora de Decisão (DMU) – corresponde à 

unidade em análise, que pode ser representada por diversos tipos de organizações; (2) 

Fronteira de Eficiência - lugar geométrico em que as DMUs tecnicamente eficientes estão 

localizadas. As tecnicamente ineficientes aparecem abaixo da fronteira, já que a taxa de 

outputs incide em um valor inferior ao máximo tecnicamente possível (HSU; HSUEH, 2009); 

e, (3) Benchmark – são unidades eficientes utilizadas como padrão de referência para algumas 

DMUs ineficientes.  

 Segundo Farris (2006), a técnica DEA apresenta muitas vantagens como um método 

de análise de desempenho, principalmente, devido ao fato de ser um método multidimensional 

passível de incorporar múltiplas variáveis de entrada e saída, incluindo as com diferentes 

unidades de medida e níveis de controle gerencial, como as variáveis exógenas e categóricas 

(CHARNES et al., 1994). Além disso, a DEA é uma abordagem de análise comparativa não-

paramétrica, que não requer que todos os pesos atribuídos às unidades de entrada e saída 

sejam idênticos. 

Dentro desse contexto, a Análise Envoltória de Dados tem sido amplamente utilizada 

nas mais diversas áreas (LIU et al., 2013), entre essas: predição de sucesso e insucesso 

empresarial (PREMACHANDRA et al., 2011); estratégias de contratação para a manutenção 

de rodovias (FALLAH-FINI et al., 2012); aeroportos (GEORGES ASSAF et al., 2012); 

produtos com design sustentável (CHEN et al., 2012); seleção e avaliação de fornecedores (LI 

et al., 2012); instituições financeiras (PARADI et al., 2013); fundos de investimento (LAMB 
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et al., 2012); empresas de distribuição elétrica (SIMAB et al., 2012); redes de serviço de 

saúde (HAMMERSCHMIDT et al., 2012); sistemas logísticos (WU et al., 2012), entre outros.          

 No escopo desse trabalho, Hsu e Hsueh (2009) ressaltam que a DEA possui várias 

vantagens na avaliação da eficiência de projetos de P&D em relação a outros métodos 

paramétricos. Essas vantagens estão relacionadas a quatro características dessa abordagem: 

(1) a DEA não requer a suposição de uma forma funcional para a 

especificação da relação entre entradas-saídas; (2) com base nas melhores práticas, a 

DEA não precisa que um coeficiente de utilidade seja especificado a priori no processo de 

avaliação. Segundo Chapelle e Plane (2005), essa vantagem é relevante no contexto da análise 

empírica, em que pouco é conhecido sobre a função de produção e o comportamento 

dos destinatários; (3) em contraste com a análise paramétrica, na qual é assumido que uma 

única equação de regressão otimizada se aplica a cada observação empírica, a DEA calcula o 

desempenho de cada DMU com respeito a um grupo de pares específico, refletindo a melhor 

prática para a observação (SEIFORD; ZHU, 1999); e, finalmente, (4) a DEA  lida 

naturalmente com a ocorrência simultânea de várias entradas e várias saídas. 

 Ainda assim, Miniaoui e Tchantchane (2010, p. 80) apresentam algumas limitações no 

que concerne à capacidade da DEA em estimar índices de eficiência confiáveis: (1) 

integralidade dos dados, ou seja, assume que os dados estão livres de erros de medição; (2) 

sensível a ruídos e outliers; (3) DMUs são eficientes em relação aos outros na amostra; (4) 

sensível a erros de especificações no modelo (omissão ou adição de variáveis); e, (5) 

necessário utilizar variáveis de input e output convenientes para evitar resultados enganosos. 

Outros autores (SENRA; NANCI; SOARES DE MELLO; MEZA, 2007, p. 192) observaram 

que a Análise Envoltória de Dados possui baixa capacidade para ordenar as DMUs, visto que, 

quanto maior o número de variáveis, relativamente, ao número de DMUs, menor será a 

capacidade de ordenação pelas eficiências, existindo, assim, a tendência de um número maior 

de DMUs na fronteira.  

Em síntese, enquanto as técnicas paramétricas requerem, para o cálculo da eficiência, a 

determinação prévia da forma funcional da fronteira, possuindo dificuldades com modelos de 

alto grau de complexidade (Isto implica especificações de modelos com multientradas e 

multissaídas) e necessitando de grandes amostras de DMUs para resultados confiáveis (CIVIL 

AVIATION AUTHORITY, 2000), a DEA, diante dessa problemática, apresenta-se como uma 

abordagem satisfatória para avaliar a eficiência relativa de unidades tomadoras de decisão. 

Apesar disso, técnicas paramétricas exibem vantagens, no que tange a serem menos sensíveis 
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a ruídos e outliers, sendo capazes de analisar as mudanças na eficiência ao longo do tempo e 

fornecer inferências estatísticas (CIVIL AVIATION AUTHORITY, 2000).    

 

4.1.1 Procedimentos básicos para a aplicação da análise envoltória de dados 

 

Em virtude da heterogeneidade e amplitude entre as áreas em que a DEA pode ser 

apropriada, Golany e Roll (1989) desenvolveram uma sequência de procedimentos que 

servem como uma diretriz geral, para a realização de um estudo de eficiência utilizando a 

técnica de Análise Envoltória de Dados. Segundo esses autores, existem três fases principais 

para a execução da técnica, caracterizadas como: (1) Definir e selecionar as DMUs para 

introduzir a análise; (2) Determinar os indicadores de entrada e saída que são 

relevantes e adequados para avaliar a eficiência relativa das DMUs selecionadas; (3) Aplicar 

os modelos DEA; e, (4) Analisar os resultados. Esses procedimentos estão apresentados em 

forma de fluxograma na Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 – Fluxograma para a aplicação da técnica DEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Golany e Roll (1989, p. 240). 
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4.1.1.1 Definição e seleção das DMUs 

 

 Na definição e seleção das unidades de análise deve-se, primeiramente, eleger um 

grupo de unidades homogêneas (GOLANY; ROLL, 1989). Entende-se por grupos 

homogêneos: (1) o agrupamento de unidades que executam as mesmas tarefas com objetivos 

semelhantes; (2) todas as unidades sob o mesmo conjunto de ‘condições de mercado’; ou, (3) 

quando os indicadores (tanto de entrada como de saída) que caracterizam o desempenho de 

todas as unidades do grupo são idênticos, exceto por diferenças em intensidade ou magnitude 

(GOLANY; ROLL, 1989).   

 Em seguida, é necessário determinar o tamanho do grupo (GOLANY; ROLL, 1989). 

Embora não exista um número ideal formalizado (ALMEIDA, 2010), algumas 

recomendações são sugeridas. Bowlin (1987) e Dyson et al. (2001) admitem que o número de 

unidades precisa ser, pelo menos, duas vezes o número de entradas e saídas considerados. 

 Para Xiao-yu e Fu-ji (2007) e Cooper et al. (2007), se o número de DMUs é z, o 

número de indicadores de entrada é n e o número de indicadores de saída é m, o número de 

unidades em análise deve ser, no mínimo, três vezes o número de entradas e saídas 

manejados, conforme a Equação 4.5. 

 

𝑧 > max  [𝑛 ∗ 𝑚 , 3(𝑛 + 𝑚)] 
  

 

Por fim, procede à identificação e à exclusão das DMUs que podem ser consideradas 

como outliers, isto é, as unidades que se afastam da caracterização geral do grupo analisado 

(GOLANY; ROLL, 1989). Segundo Charnes et al. (1985), esse procedimento deve ser 

realizado com cuidado e, se necessário, com a assessoria e intervenção de especialistas da 

área.     

 

4.1.1.2 Determinação das variáveis de entrada e saída 

 

 Os procedimentos que envolvem a determinação das variáveis de entrada e saída são 

caracterizados, essencialmente, por dois processos: (1) elaboração de uma lista de variáveis 

iniciais; e, (2) exame das variáveis sugeridas (GOLANY; ROLL, 1989). Almeida (2010), 

sugere que essa listagem pode ser executada por meio de uma sistematização dos principais 

indicadores encontrados na literatura sobre a temática. Ademais, Golany e Roll (1989) 

(4.5) 
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afirmam ser necessário definir as escalas de mensuração dessas variáveis, bem como se serão 

representadas como input ou output para o sistema em manipulação.  

Subsequentemente, é necessário compilar a lista inicial de variáveis, uma vez que 

algumas delas podem estar repetindo a mesma informação ou não ser relevantes e, ainda, 

podem parecer conflitantes ou confusas. Diante dessa problemática, Golany e Roll (1989) 

sugerem três estágios para o exame das variáveis: (1) processo de julgamento – referente à 

distinção entre variáveis determinantes de eficiência e variáveis explicativas de ineficiência 

(SENRA et al., 2007, p. 193); (2) métodos quantitativos não relacionados à DEA – sugere o 

uso de análise de regressão para determinar se uma variável deve ser input ou output (SENRA 

et al., 2007, p. 193); e, (3) análise baseada na DEA – utilizada para identificar quais variáveis 

devem ser excluídas do modelo (SENRA et al., 2007, p. 193). 

No contexto da avaliação de eficiência de projetos de P&D fomentadas por fundos 

públicos, o tópico a seguir apresenta uma sistematização bibliográfica dos principais 

indicadores empregados em modelos DEA.     

 

4.1.1.2.1 Sistematização de variáveis de entrada e saída em estudos relacionados à avaliação 

de eficiência de projetos de P&D 

 

Estudos relacionados à aplicação da DEA para a avaliação de P&D apresentam-se em 

diversos contextos, abrangendo: (a) avaliação de P&D entre países (WANG; HUANG, 2007; 

SHARMA; THOMAS, 2008); (b) avaliação de P&D fomentado por programas 

governamentais (REVILLA et al., 2003; HSU; HSUEH, 2009; LIU; LU, 2010); (c) avaliação 

de P&D em pequena empresa (MOON; SOHN, 2005); (d) avaliação de P&D em sistemas de 

inovação regional (XIAO-YU; FU-JI, 2007); (d) avaliação do relacionamento entre a 

capacidade de inovação tecnológica e a competitividade (GUAN et al., 2006); e, (e) avaliação 

e seleção de projetos de P&D (LINTON; WALSH; MORABITO, 2002). 

Avaliar o desempenho de atividades de P&D é tão relevante quanto complexo. 

Relevante, devido à necessidade, em nível político, de analisar se as políticas públicas estão 

sendo eficazes no avanço a tecnologias e, no nível de execução, se os recursos estão sendo 

alocados às organizações que são eficientes o bastante para retornar os resultados esperados 

(LIU; LU, 2010). A existência de complexidade, está presente na dificuldade em estimar com 

acurácia o valor econômico e social desses resultados (LINTON; WALSH; MORABITO, 

2002). 



92 

 

 

  Na análise do desempenho de projetos de P&D fomentados por programas 

governamentais, Revilla et al. (2003) analisaram 277 projetos aprovados pelo Programa 

Nacional de Política Tecnológica da Espanha, levando em consideração indicadores 

quantitativos, definidos como: (a) indicadores de curto-prazo – normalmente mais concretos, 

responsáveis por estimar os efeitos do projeto nas vendas da empresa, empregabilidade, 

produtividade, entre outros; e, (b) indicadores de longo-prazo – aqueles tipicamente mais 

intangíveis, tornando difícil a quantificação.  

Como uma evolução dessa proposta, Hsu e Hsueh (2009) empregaram uma abordagem 

de três estágios (WANG; HUANG, 2007) na avaliação da eficiência relativa de 110 empresas, 

de quatro segmentos industriais distintos, subsidiadas pelo Programa de Desenvolvimento 

Tecnológico Industrial de Taiwan, no período de 1997-2005. Essa abordagem compreende: 

(1) aplicação do modelo BCC orientado para input, objetivando calcular a eficiência técnica e 

os retornos a escala; (2) aplicação da regressão de Tobit, responsável por controlar as 

variáveis ambientais e identificar as ineficiências atribuíveis a fatores além do controle das 

agências de P&D; e (3) cálculo da folga total dos inputs para cada DMU, com o propósito de 

ajustar os valores primários de entrada. Os indicadores foram dimensionados como, medidas 

de inputs, medidas de outputs intermediários e medidas de outputs finais. 

Em ambientes complexos, Liu e Lu (2010) sugerem uma abordagem baseada em 

redes, na qual é possível ajustar as medidas de eficiência ao tamanho da organização (ZHU, 

2000). O estudo avalia e classifica 32 institutos de pesquisa que receberam fundos do 

Programa de Desenvolvimento Tecnológico (PDT) de Taiwan, no período de 1999-2006. No 

processo de seleção dos parâmetros de entrada e saída, os autores identificaram que o 

desempenho global da P&D é função tanto do desempenho técnico quanto comercial 

(CORDERO, 1999), e, dessa forma, quantificaram a contribuição do PDT considerando 

múltiplas variáveis para dois estágios diferentes: desenvolvimento tecnológico e difusão 

tecnológica. A Figura 4.5 ilustra essa metodologia. 

 

Figura 4.5 – Modelo para avaliação de desempenho de P&D em dois estágios 
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Fonte: Liu e Lu (2010, p. 457). 
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Já no panorama sobre as pequenas empresas, Moon e Sohn (2005) investigaram o 

desempenho de quatro diferentes fundos governamentais fornecidos às PMEs da Coreia entre 

1998-2001. Esses autores propuseram uma metodologia que integra o modelo de árvore de 

decisão, a fim de considerar as características das empresas, aos resultados fornecidos pela 

DEA, fazendo uso de variáveis financeiras e não-financeiras, mediante um modelo de 

retornos variáveis à escala.  

Em uma perspectiva sistêmica, Xiao-yu e Fu-ji (2007), utilizando os dados disponíveis 

entre 1995-2005 sobre os sistemas de inovação de Xangai, analisaram as estratégias de 

alocação de recursos em nível regional baseados em resultados gerados pelos modelos CCR e 

Aditivo, considerando indicadores de input, recursos financeiros e recursos humanos e, 

indicadores de output aqueles expressos como variáveis de ‘ciência e tecnologia’ ou variáveis 

‘industriais’. 

Em outra abordagem, Linton, Walsh e Morabito (2002) propuseram um modelo que 

integra os resultados da DEA com um sistema de apoio visual, para a análise, classificação e 

seleção de projetos de P&D. Esses autores utilizaram 469 projetos de uma divisão de 

tecnologias avançadas do Laboratório Bell nos Estados Unidos. Nessa pesquisa, recomenda-se 

a variável de saída ‘valor presente líquido – VPL’ como uma métrica relevante para avaliar 

P&D. Vale enfatizar que o estudo introduz o ciclo de vida do mercado, ou seja, se melhorias 

substanciais de um produto estão sendo inseridas em um mercado caracterizado por quedas 

nas vendas ou por um mercado em expansão, como uma variável de saída categórica para a 

determinação da eficiência de projetos de P&D.  

No contexto de avaliação de P&D entre países, Wang e Huang (2007) aplicaram a 

abordagem de três estágios para estimar a eficiência relativa de atividades de P&D entre 30 

países distintos, sendo os inputs para mensurar as atividades de produção de inovações, 

principalmente, recursos físicos e humanos (XIAO-YU; FU-JI, 2007) e os outputs, dados de 

patentes e número de publicações de artigos. Os dados de entrada foram coletados nos anos de 

1997-1999 e os dados de saída em 2000-2002, uma vez que o processo de P&D é marcado 

por uma lacuna no tempo, isto é, a adição de inputs não conduz imediatamente ao aumento 

dos outputs (GRILICHES, 1979). Além disso, foram consideradas como variáveis exógenas a 

densidade de recursos humanos altamente qualificados em cada país, de computadores 

pessoais e a proficiência em inglês. 

Ainda neste foco, Sharma e Thomas (2008) examinaram a eficiência relativa do 

processo de P&D por meio de um grupo de 18 países desenvolvidos e 4 em fase de 

desenvolvimento. Os modelos BCC e CCR orientados a input e quatro modelos de 
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combinações entre variáveis de saída e entrada foram levados em consideração. As variáveis 

de input caracterizaram-se como: despesa interna bruta com P&D, pesquisadores por milhão 

de habitantes e produto interno bruto; enquanto os outputs compreenderam o número de 

patentes concedidas e o número de publicações. Os dados para as variáveis de entrada foram 

coletados em 2002 e os dados de saída em 2004, conforme justificativas apresentadas nos 

trabalhos de Griliches (1979) e Wang e Huang (2007). Os resultados evidenciaram que o 

número total de nações eficientes varia significativamente de um modelo de combinação de 

variáveis para o outro. Dessa maneira, 18 nações apresentaram escores de eficiência entre 

0,987 – 0,287, indicando a existência de níveis de ineficiência no uso de recursos de P&D 

entre essas nações de moderado a crítico. Esses resultados também sugerem que alguns países 

em fase de desenvolvimento possam servir de benchmark pela utilização eficiente dos 

recursos de P&D. 

Em outro crivo, Guan et al. (2006) realizaram um survey envolvendo 182 firmas 

inovativas de vários segmentos industriais localizadas na China, com o intuito de explorar o 

relacionamento entre a competitividade e a capacidade de inovação tecnológica. Os autores 

consideraram que, para auditar a capacidade das firmas em empreender atividades de P&D, é 

necessário adotar vários componentes ou múltiplas dimensões. Assim, foi proposto um 

framework com sete dimensões para avaliar a capacidade de inovação tecnológica, 

identificadas como variáveis de inputs do sistema e, sete itens em termos de competitividade, 

sugeridos como indicadores de outputs.  

Mediante o exposto, percebe-se que, mesmo em contextos distintos, esses trabalhos 

apresentam muitas similaridades. Em essência, todos estão relacionados à mensuração da 

eficiência de projetos de P&D fomentados por fundos públicos envolvendo a abordagem não 

paramétrica Análise Envoltória de Dados.  

No que concerne a essa abordagem, algumas pesquisas fazem uso do modelo clássico 

BCC (HSU et al., 2009; WANG et al., 2007; MOON et al., 2005), visto que, para a avaliação 

da eficiência de projeto de P&D subvencionados por fundos governamentais, existe um 

interesse tanto em determinar a eficiência técnica quanto a de escala, esclarecendo os tipos de 

retornos à escala (crescentes, decrescentes e constantes) em que se classificam. Outros autores 

(LIU et al., 2010; SHARMA et al., 2008; GUAN et al., 2006; REVILLA et al., 2003) 

empregaram, juntamente, com o modelo BCC, o modelo CCR, para determinar a eficiência 

total e ajudar a definir se existem retornos à escala crescente, decrescente ou constante para 

alguma das unidades em análise. Gerencialmente, os retornos à escala podem ser 

interpretados como: (1) se existem retornos crescentes valerá a pena aumentar os recursos de 
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entrada; e, (2) diminuir os recursos de entrada se existem retornos decrescentes. Visando 

sistematizar as variáveis apresentadas nos trabalhos anteriormente mencionados, buscando, 

sobretudo, enfatizar a frequência dessas variáveis, as abordagens dos estudos, os modelos 

matemáticos e a orientação utilizada em cada pesquisa, é proposto o Quadro 4.2. 

Com base no Quadro 4.2, observa-se que as variáveis com maior frequência remetem 

a variável de input – despesas com P&D, e a variável de output – número de patentes. Essas 

variáveis são empregadas, respectivamente, por 67% e 78% dos trabalhos considerados na 

realização dessa sistematização. Essa realidade se configura à mesma verificada no Quadro 

2.4 (p. 37). Embora, como já mencionado, alguns autores (BASBERG, 1987; ANCHIBUGI; 

PIANTA, 1996; SMITH, 2005; OCDE, 2005) corroborem a predominância desses 

indicadores na avaliação de processos de inovação tecnológica, existem algumas 

desvantagens (Ver Seção 2.5, p. 30-38) associadas ao emprego desses que podem sub- ou 

sobreestimar o desempenho inovativo das empresas (KLEINKNECHT et al., 2002).  

No que concerne à categorização dos indicadores, como discutido na Seção 2.5 (p. 30-

38), dependendo da perspectiva de análise, as variáveis poderão ser também caracterizadas 

em inputs ou outputs intermediários ou como uma medida direta da produção inovativa 

(outputs finais, tal como um novo/melhorado produto ou processo). Ademais, devido aos 

efeitos desencadeados pelo processo inovativo, algumas variáveis de output estarão 

relacionadas a resultados econômicos ou à apropriação do conhecimento, sendo, como autores 

(GUAN; CHEN, 2010) apontam, consideradas, concomitantemente, indicadores de outcomes 

e de capital inovativo. Nesta dissertação, as variáveis são categorizadas em inputs e outputs 

como no modelo clássico input-transformação-output. Sendo assim, este estudo se propõe a 

avaliar a eficiência de empresas privadas subvencionadas por capital governamental sob uma 

perspectiva micro, focalizando somente o subprocesso de pesquisa e desenvolvimento. 
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Quadro 4.2 – Sistematização dos indicadores para mensurar atividades de P&D 
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4.1.1.2.2 Métodos de seleção de variáveis  

 

 A Análise Envoltória de Dados, em si, não fornece diretrizes para a especificação das 

variáveis de input e output e, em vez disso, as escolhas são realizadas sob o critério, 

julgamento e expertise do usuário (NATARAJA; JOHNSON, 2011). 

 Os métodos de seleção de variáveis podem ser utilizados tanto para integrar ao 

modelo, variáveis que são verificadas como relevantes, quanto para eliminar as detectadas 

como irrelevantes (SIRVENT et al., 2005). Com base nisso, erros na especificação do modelo 

têm significativo impacto sob as estimativas de eficiência da DEA (SEXTON et al., 1986; 

SMITH, 1997; DYSON et al., 2001). 

 A literatura evidencia vários métodos para a seleção de variáveis (NATARAJA; 

JOHNSON, 2011), dentre os quais, destacam-se: (1) testes de hipóteses baseados em DEA 

(BANKER, 1996); (2) Medição para a contribuição da eficiência – ECM (PASTOR et al., 

1996; 2002); (3) Análise de componentes principais – PCA (ADLER; GOLANY, 2001); (4) 

Análise de correlação e regressão (JERKINS; ANDERSON, 2003); (5) Bootstrapping 

(SIMAR; WILSON, 2001); (6) Stepwise (WAGNER; SHIMSHAK, 2007); e, (7) Analytic 

Hierarchy Process – AHP (SAATY, 1987). O Quadro 4.3 apresenta uma visão geral de cada 

um desses métodos. 

Em geral, a escolha do método adequado depende do contexto em que a DEA está 

sendo aplicada e do critério de julgamento do usuário, visto que cada método apresenta 

vantagens e desvantagens em relação a determinados fatores. Diante disso, alguns trabalhos 

(SIRVENT et al., 2005; SENRA et al., 2007; ADLER; YAZHEMSKY, 2010; NATARAJA; 

JOHNSON, 2011) se detiveram a realizar comparações entre subconjuntos desses métodos.  

Sirvent et al. (2005) analisaram a medida para a contribuição da eficiência (ECM) de 

Pastor et al. (1996; 2002) e os testes de hipóteses baseados em DEA proposto por Banker 

(1996) usando a simulação de Monte Carlo. Os resultados evidenciaram que o método ECM 

é, geralmente, mais adequado para a detecção de variáveis tanto relevantes quanto 

irrelevantes, bem como mais robusto para a especificação da distribuição de ineficiência e do 

tipo de retorno à escala pressuposto.  
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Quadro 4.3 – Métodos de seleção de variáveis 
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Testes de Hipóteses baseados em DEA 
Analisa a significância de uma dada variável de input ou output em um processo de produção, mediante o 

desenvolvimento de estatísticas para testar hipóteses baseadas em DEA. 

ECM – Medição para a contribuição da 

eficiência 

Essa metodologia analisa o papel marginal de uma dada variável envolvida no processo de produção, chamada 

candidata, com relação à mensuração da eficiência. 

PCA – Análise de componentes 

principais 

É um método estatístico utilizado para reduzir a dimensão de um conjunto de dados por meio da combinação linear 

ponderada das variáveis originais. 

Análise de correlação e regressão 

Este método utiliza a análise de regressão e correlação para identificar quais variáveis devem ser omitidas do modelo 

DEA com base na menor perda de informação. A informação é relacionada com a variância de uma variável de 

entrada ou de saída sobre o seu valor médio. Sua abordagem estatística utiliza a análise de correlação parcial para 

determinar a medida de informação contida em cada variável. 

Bootstrapping 

A estratégia de bootstrap é utilizada para analisar a sensibilidade das medidas de eficiência à variação da amostragem, 

fornecendo estimativas de intervalos de confiança, bem como testes de hipóteses sobre a estrutura do modelo. Isto 

implica avaliar se certas variáveis são relevantes ou se subconjuntos de variáveis podem ser agregados. 

Stepwise 

Esse método é balizado por duas abordagens: a abordagem backward e a abordagem forward. Na abordagem 

backward, o objetivo do método é remover as variáveis que têm menor influência sobre o conjunto de DMUs 

eficientes, as quais definem o conjunto de referência. Da mesma forma, a abordagem forward tenta adicionar a 

variável que tem a maior influência. A decisão para remover ou adicionar uma variável é baseada em uma simples 

avaliação dos escores de eficiência das DMUs. 

AHP – Analytic Hierarchy Process 

É uma estrutura não-linear que possui tanto um raciocínio dedutivo quanto indutivo. Leva em consideração vários 

fatores simultaneamente, permitindo dependência e feedback, mas também a realização de trade-offs numéricos para 

alcançar uma síntese ou conclusão. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Analogamente, Adler e Yazhemsky (2010) aplicaram a simulação de Monte Carlo 

para comparar o método de análise de componentes principais aplicado a DEA (PCA-DEA) 

(ADLER; GOLANY, 2001) e o método de redução de variáveis baseado em covariância 

parcial (JENKINS; ANDERSON, 2003). Esses autores concluíram que o PCA-DEA fornece 

resultados, consistentemente, mais precisos que a técnica de redução de variáveis, isto porque 

esse método descarta uma variável inteira, enquanto que PCA-DEA mantém certa quantidade 

de informações sobre todas as variáveis. Além disso, o PCA-DEA mostrou-se robusto a 

mudanças na distribuição inicial dos dados, a função produção, a distribuição de ineficiência e 

a erros na especificação do modelo, especialmente, quando o conjunto de dados analisado é 

pequeno. 

Com um propósito mais amplo, Nataraja e Johnson (2011) realizaram um estudo 

comparativo entre quatro métodos distintos: (1) ECM (PASTOR et al., 1996; 2002); (2) PCA-

DEA (ADLER; GOLANY, 2001); (3) método de regressão de Ruggiero (2005); e, (4) 

abordagem bootstrap (SIMAR; WILSON, 2001). As conclusões desse estudo demonstraram 

que o ECM funciona bem na maioria dos cenários e, desde que a correlação seja baixa, 

possibilita a identificação da contribuição da variável de entrada nas variáveis de saída. 

Corroborando os resultados de Adler e Yazhemsky (2010), a PCA-DEA também foi 

considerada como uma técnica robusta, já que certa quantidade de informação é mantida 

sobre cada uma das variáveis originais, ao contrário dos outros três métodos que 

selecionam ou descartam uma variável inteira. Ademais, a PCA-DEA apresentou o menor 

tempo de execução, funcionando melhor com amostras de tamanhos menores, enquanto que o 

método ECM foi preferível para grandes amostras. Com relação à abordagem bootstraping, os 

resultados mostraram que esse método necessita de carga computacional pesada, estando o 

número de replicações indefinido, logo, uma abordagem de fraco desempenho. 

Em essência, o desempenho dos métodos de seleção de variáveis vai se comportar de 

maneira diferente, mesmo sob condições semelhantes (NATARAJA; JOHNSON, 2011). 

Dessa maneira, selecionar o método de melhor ajuste para a identificação das variáveis 

relevantes e irrelevantes ao processo de produção deve levar em consideração a robustez de 

cada método no que tange a fatores como, correlação, dimensionalidade, tamanho da amostra, 

distribuição de ineficiência, tipo de retorno a escala (constante ou variável) e, também, 

aspectos técnicos sobre o tempo de execução e a implementação (SIRVENT et al., 2005; 

ADLER; YAZHEMSKY, 2010; NATARAJA; JOHNSON, 2011). 
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4.1.1.3 Modelos matemáticos 

 

 O primeiro modelo matemático da Análise Envoltória de Dados foi introduzido por 

Charnes, Cooper e Rhodes (1978). Esse modelo designado, inicialmente, para avaliar a 

eficiência total de programas públicos, apresenta o pressuposto de retornos constantes à escala 

para cada ponto da fronteira de produção, sendo amplamente conhecido como, Modelo de 

Retornos Constantes à Escala (Constant Returns to Scale - CRS) ou Modelo CCR (Charnes, 

Cooper e Rhodes). 

  Compreendendo a natureza restritiva desse modelo, Banker, Charnes e Cooper (1984) 

desenvolveram um modelo de retornos variáveis à escala, denominado BCC (Banker, Charnes 

e Cooper) ou VRS (Variable Returns to Scale), o qual generaliza o modelo CCR original 

exibindo retornos à escala crescente, constante e decrescente em diferentes pontos da fronteira 

de produção. Enquanto o modelo CCR mensura a eficiência total, o modelo BCC quantifica a 

eficiência técnica.   

A partir dos resultados das eficiências fornecidos pelos modelos CCR e BCC, é 

possível determinar a eficiência de escala, definida como a razão entre a eficiência total 

(CCR) e a eficiência técnica (BCC). A eficiência de escala evidencia três tipos de retornos: 

(1) crescentes à escala - um pequeno aumento nos inputs resulta em um aumento da 

produtividade média; (2) decrescentes à escala - um aumento nos inputs conduz a um declínio 

da produtividade média; e, (3) constantes à escala - um aumento nos inputs não conduz a 

alterações na produtividade média (SHARMA; THOMAS, 2008). 

Cada modelo de programação linear apresenta uma forma primal ou forma de 

multiplicadores e outra, intimamente relacionada, denominada dual ou forma de 

envelopamento (COOK; SEIFORD, 2009), ambas assumindo o mesmo valor para a função 

objetivo (THANASSOLIS, 2001).  

Por meio da forma primal (multiplicadores), determina-se tanto a eficiência relativa 

quanto os valores dos coeficientes de importância (ui e vj), responsáveis por indicar a 

relevância de um determinado recurso para uma DMU. Especialmente, no modelo BCC, a 

modelagem primal fornece os retornos à escala de cada DMU, sendo expressos pelos 

coeficientes u e v, os quais assumem diferentes interpretações dependendo da orientação do 

modelo (ALMEIDA, 2010). Enquanto isso, a forma dual admite, a partir da variável λk, 

informar qual DMU eficiente pode servir de benckmark a uma DMU ineficiente, bem como 

calcular o quanto essa DMU ineficiente deve diminuir ou aumentar em seus recursos de 

entrada ou saída a fim de que atinja a fronteira de eficiência (ALMEIDA, 2010). 
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Esses modelos podem ainda ser orientados à minimização dos inputs - para um dado 

nível constante de outputs quanto é possível diminuir nos recursos de entrada; e, a 

maximização dos outputs - mantendo-se o nível de inputs constante qual o máximo de 

recursos de saída pode ser alcançado. Para o modelo CCR, as duas orientações geram o 

mesmo resultado, ao passo que, no modelo BCC, cada orientação conduzirá a um resultado 

distinto. Ressalta-se que a eficiência relativa de um DMU quando orientada a inputs será 

equivalente ao valor da função objetivo, contrariamente, à orientação a outputs, em que o 

valor da eficiência corresponde ao valor inverso da função objetivo.      

Desde o advento da Análise Envoltória de Dados (CHARNES et al., 1978), muitos 

desenvolvimentos teóricos (COOK; SEIFORD; ZHU, 2013) e aplicações (LIU et al., 2013) 

estão sendo realizados com a finalidade de superar algumas restrições, bem como introduzir 

adaptações e a integração de novos pressupostos, para que seja possível analisar situações 

práticas mais complexas. Com isto, uma evolução dos modelos clássicos (CCR e BCC) tem-

se originado ao longo do tempo. 

A seguir, serão elucidados os modelos clássicos, CCR e BCC, os quais são utilizados 

como ferramenta na avaliação de desempenho do objeto de estudo desta dissertação. 

 

 Modelo CCR e BCC – Forma Primal 

 

As Equações 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 apresentam a formulação matemática para o modelo 

CCR Primal orientado a inputs, composta pela função objetivo e as demais restrições a que o 

modelo está sujeito. 

𝑀𝐴𝑋 
∑ 𝑢𝑖 .𝑦𝑖0

𝑚
𝑖=1

1
  →  𝑀𝐴𝑋 =  ∑ 𝑢𝑖  . 𝑦𝑖0

𝑚
𝑖=1  

Sujeito a: 

∑ 𝑣𝑗 . 𝑥𝑗0 
𝑛
𝑗=1 = 1 

 

∑ 𝑢𝑖 .𝑦𝑖𝑘
𝑚
𝑖=1

∑ 𝑣𝑗.𝑥𝑗𝑘
𝑛
𝑗=1

 ≤ 1 →  ∑ 𝑢𝑖 . 𝑦𝑖𝑘
𝑚
𝑖=1 −  ∑ 𝑣𝑗 . 𝑥𝑗𝑘

𝑛
𝑗=1  ≤ 0 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 = 1,2, 3, … , 𝑧  

𝑢𝑖  𝑒 𝑣𝑗 > 0 
Em que: 

𝑢𝑖: Utilidade do output i; 
𝑣𝑗: Utilidade do input j; 

𝑥𝑗𝑘: Quantidade do input j da DMU k; 

𝑦𝑖𝑘: Quantidade do output i da DMU k; 
𝑥𝑗0: Quantidade do input j da DMU em análise; 

𝑦𝑖0: Quantidade do output i da DMU em análise; 
𝑧: Número de DMUs em análise; 

(4.6) 

(4.7) 

(4.8) 

(4.9) 
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𝑚: Número de outputs; e, 
𝑛: Número de inputs. 

 

Por sua vez, as Equações 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13 representam a modelagem para o 

modelo CCR Primal orientado a outputs. 

 

𝑀𝐴𝑋 
1

∑ 𝑣𝑗 .𝑥𝑗0
𝑛
𝑗=1

  →  𝑀𝐼𝑁 =  ∑ 𝑣𝑗  . 𝑥𝑗0
𝑛
𝑗=1  

Sujeito a: 

∑ 𝑢𝑖 . 𝑦𝑖0 
𝑚
𝑖=1 = 1 

 

∑ 𝑢𝑖 .𝑦𝑖𝑘
𝑚
𝑖=1

∑ 𝑣𝑗.𝑥𝑗𝑘
𝑛
𝑗=1

 ≤ 1 →  ∑ 𝑢𝑖 . 𝑦𝑖𝑘
𝑚
𝑖=1 −  ∑ 𝑣𝑗 . 𝑥𝑗𝑘

𝑛
𝑗=1  ≤ 0 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 = 1,2, 3, … , 𝑧 

 

𝑢𝑖  𝑒 𝑣𝑗 > 0 

 

Em que: 

𝑢𝑖: Utilidade do output i; 

𝑣𝑗: Utilidade do input j; 

𝑥𝑗𝑘: Quantidade do input j da DMU k; 

𝑦𝑖𝑘: Quantidade do output i da DMU k; 
𝑥𝑗0: Quantidade do input j da DMU em análise; 

𝑦𝑖0: Quantidade do output i da DMU em análise; 
𝑧: Número de DMUs em análise;  
𝑚: Número de outputs; e, 

𝑛: Número de inputs. 

 

Para a montagem do modelo BCC Primal é necessário acrescentar os coeficientes de 

retorno a escala (u e v), os quais permitirão identificar se os retornos são crescentes, 

constantes ou decrescentes. As Equações 4.14, 4.15, 4.16 e 4.17 expressam a construção do 

modelo BCC Primal orientado a inputs. 

 

𝑀𝐴𝑋 
∑ 𝑢𝑖 .𝑦𝑖0

𝑚
𝑖=1 + 𝑢

1
 

Sujeito a: 

∑ 𝑣𝑗 . 𝑥𝑗0 
𝑚
𝑖=1 = 1 

 

∑ 𝑢𝑖 .𝑦𝑖𝑘+ 𝑢𝑚
𝑖=1

∑ 𝑣𝑗.𝑥𝑗𝑘
𝑛
𝑗=1

 ≤ 1   →   ∑ 𝑢𝑖 . 𝑦𝑖𝑘 +  𝑢 𝑚
𝑖=1 −  ∑ 𝑣𝑗 . 𝑥𝑗𝑘 

𝑛
𝑗=1  ≤ 0 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 = 1,2, 3, … , 𝑧 

 

(4.10) 

(4.11) 

(4.12) 

(4.13) 

(4.14) 

(4.15) 

(4.16) 

(4.17) 
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𝑢𝑖  𝑒 𝑣𝑗 > 0  e u sem restrição de sinal 

 

Em que: 
𝑢𝑖: Utilidade do output i; 

𝑣𝑗: Utilidade do input j; 

𝑥𝑗𝑘: Quantidade do input j da DMU k; 

𝑦𝑖𝑘: Quantidade do output i da DMU k; 
𝑥𝑗0: Quantidade do input j da DMU em análise; 

𝑦𝑖0: Quantidade do output i da DMU em análise; 
𝑧: Número de DMUs em análise;  
𝑚: Número de outputs; 

𝑛: Número de inputs; 

𝑢: Coeficiente de retorno à escala do numerador; e, 

𝑣: Coeficiente de retorno à escala do denominador. 

 

 Para a orientação a outputs, o modelo BCC Primal comporta-se como especificado nas 

Equações 4.18, 4.19, 4.20 e 4.21.  

 

𝑀𝐴𝑋 
1

∑ 𝑣𝑗 .𝑥𝑗0 + 𝑣𝑛
𝑗=1

  →  𝑀𝐼𝑁 =  ∑ 𝑣𝑗  . 𝑥𝑗0
𝑛
𝑗=1 +  𝑣 

Sujeito a: 

∑ 𝑢𝑖 . 𝑦𝑖0 
𝑚
𝑖=1 = 1 

 

∑ 𝑢𝑖 .𝑦𝑖𝑘
𝑚
𝑖=1

∑ 𝑣𝑗.𝑥𝑗𝑘
𝑛
𝑗=1 + 𝑣

 ≤ 1  →   ∑ 𝑢𝑖 . 𝑦𝑖𝑘
𝑚
𝑖=1 −  𝑣 − ∑ 𝑣𝑗 . 𝑥𝑗𝑘

𝑛
𝑗=1  ≤ 0 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 = 1,2, 3, … , 𝑧  

 

𝑢𝑖  𝑒 𝑣𝑗 > 0 e v sem restrição de sinal 

 

Em que: 

𝑢𝑖: Utilidade do output i; 

𝑣𝑗: Utilidade do input j; 

𝑥𝑗𝑘: Quantidade do input j da DMU k; 

𝑦𝑖𝑘: Quantidade do output i da DMU k; 
𝑥𝑗0: Quantidade do input j da DMU em análise; 

𝑦𝑖0: Quantidade do output i da DMU em análise; 
𝑧: Número de DMUs em análise; 

𝑚: Número de outputs; 

𝑛: Número de inputs. 

𝑢: Coeficiente de retorno à escala do numerador; e, 

𝑣: Coeficiente de retorno à escala denominador. 

 

 Como o modelo BCC Primal indica o valor resultante para os coeficientes u e v, 

permite-se identificar o tipo de retorno à escala (crescente, constante, decrescente) em que a 

DMU está operando. Nesse contexto, o Quadro 4.4 ilustra o tipo de retorno para cada valor 

assumido pelos coeficientes u e v.  

(4.18) 

(4.19) 

(4.20) 

(4.21) 
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Quadro 4.4 - Interpretação para os coeficientes u e v 

COEFICIENTE u 
TIPO DE RETORNO À 

ESCALA 
COEFICIENTE v 

TIPO DE RETORNO À 

ESCALA 

u > 0 Crescente v > 0 Decrescente 

u = 0 Constante v = 0 Constante 

u < 0 Decrescente v < 0 Crescente 

Fonte: Mariano (2008, p. 82). 

    

 Modelo CCR e BCC – Forma Dual 

 

A forma dual ou envelope de um problema de programação linear envolve, por 

exemplo, no tableau do simplex primal, a transposição das linhas em colunas (ALMEIDA, 

2010). Para a formulação matemática dos modelos CCR e BCC Dual, é necessário acrescentar 

a variável λk, um escalar de não negatividade correspondente a DMU k (ZHU, 2009). 

Adicionalmente, a forma dual pode ser apresentada sob duas perspectivas: (1) arquimediana, 

obtida diretamente por meio dos princípios da dualidade; e, (2) não arquimediana, pela 

introdução de variáveis de folga. Vale ressaltar que ambas as perspectivas produzem o mesmo 

resultado (LINS; MEZA, 2000). 

Na perspectiva não arquimediana, quando uma DMU k, tal como, a DMU 1 obtém θ = 

1, λ1 = 1 e λk = 0 (com k ≠ 1), isto implica que essa DMU pode ainda reduzir ou aumentar, 

respectivamente, os níveis de input e output para alcançar a unidade benchmark. Essa redução 

ou acréscimo é denominado folga, tal como: (1) folga do input - 𝑠𝑗
−; e, (2) folga do output - 

𝑠𝑖
+. Sendo assim, uma DMU é eficiente se, e somente se, θ = 1 e 𝑠𝑗

− = 𝑠𝑖
+= 0 para todo j e i. 

Enquanto isso, as DMUs que alcançarem θ = 1 e 𝑠𝑗
− ≠ 0 e/ou 𝑠𝑖

+≠ 0 para todo j e i serão 

consideradas fracamente eficientes (ZHU, 2009). De fato, segundo Zhu (2009), a presença de 

DMUs fracamente eficientes se deve à existência de múltiplas soluções ótimas.  

Em face do exposto, têm-se as equações 4.22, 4.23, 4.24 e 4.25 para a modelagem 

matemática do modelo CCR orientado a inputs e as equações 4.26, 4.27, 4.28 e 4.29 para a 

orientação a outputs, apresentando tanto a forma dual padrão (Perspectiva Dual 

Arquimediana) quanto a forma com as folgas incorporadas (Perspectiva Dual Não 

Arquimediana).  
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𝑀𝐼𝑁 𝜃 𝑜𝑢 𝑀𝐼𝑁 𝜃 –  𝜀 (∑ 𝑠𝑗
−𝑛

𝑗=1 +  ∑ 𝑠𝑖
+𝑚

𝑖=1 ) 

Sujeito a: 

 

∑ 𝑦𝑖𝑘 .  𝜆𝑘 

𝑧

𝑘=1

≥ 𝑦𝑖0 𝑜𝑢 ∑ 𝑦𝑖𝑘 .  𝜆𝑘 

𝑧

𝑘=1

−  𝑠𝑖
+ = 𝑦𝑖0 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑚 

 

∑ 𝑥𝑗𝑘 . 𝜆𝑘

𝑧

𝑘=1

−  𝜃 . 𝑥𝑗0  ≤ 0 𝑜𝑢 ∑ 𝑥𝑗𝑘 . 𝜆𝑘

𝑧

𝑘=1

+ 𝑠𝑗
− =  𝜃 . 𝑥𝑗0 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 = 1,2, 3, … , 𝑛 

 

𝜆𝑘  𝑒 𝜃 > 0 

 

Em que: 

𝜃: Eficiência; 

𝜀: Número infinitesimal; 

𝜆𝑘: Escalar de não negatividade da DMU k; 
𝑥𝑗𝑘: Quantidade do input j da DMU k; 

𝑦𝑖𝑘: Quantidade do output i da DMU k; 
𝑥𝑗0: Quantidade do input j da DMU em análise; 

𝑦𝑖0: Quantidade do output i da DMU em análise; 

𝑧: Número de DMUs em análise; 

𝑚: Número de outputs;  

𝑛: Número de inputs;  

𝑠𝑖
+: Variável de folga do output i; e, 

𝑠𝑗
− : Variável de folga do input j. 

 

 

𝑀𝐴𝑋 𝜂 𝑜𝑢 𝑀𝐴𝑋 𝜂 + 𝜀 (∑ 𝑠𝑗
−𝑛

𝑗=1 + ∑ 𝑠𝑖
+𝑚

𝑖=1 ) 

Sujeito a: 

 

∑ 𝑥𝑗𝑘 .  𝜆𝑘 

𝑧

𝑘=1

≤ 𝑥𝑗0 𝑜𝑢 ∑ 𝑥𝑗𝑘 .  𝜆𝑘 

𝑧

𝑘=1

+ 𝑠𝑗
− = 𝑥𝑗0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 = 1, 2, 3, … , 𝑛 

 

∑ 𝑦𝑖𝑘 . 𝜆𝑘

𝑧

𝑘=1

−  𝜂 . 𝑦𝑖0  ≥ 0 𝑜𝑢 ∑ 𝑦𝑖𝑘 . 𝜆𝑘

𝑧

𝑘=1

−  𝑠𝑖
+ =  𝜂 . 𝑦𝑖0 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,2, 3, … , 𝑚 

 

𝜆𝑘  𝑒 𝜂 > 0 
 
 

Em que: 

𝜂: Inverso da eficiência; 

𝜀: Número infinitesimal; 

𝜆𝑘: Escalar de não negatividade da DMU k; 

(4.22) 

(4.23) 

(4.24) 

(4.25) 

(4.27) 

(4.28) 

(4.29) 

(4.26) 
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𝑥𝑗𝑘: Quantidade do input j da DMU k; 

𝑦𝑖𝑘: Quantidade do output i da DMU k; 
𝑥𝑗0: Quantidade do input j da DMU em análise; 

𝑦𝑖0: Quantidade do output i da DMU em análise; 
𝑧: Número de DMUs em análise; 

𝑚: Número de outputs;  

𝑛: Número de inputs; 

𝑠𝑖
+: Variável de folga do output i; e, 

𝑠𝑗
− : Variável de folga do input j. 

 

 

No modelo BCC, a formulação dual se apresenta de maneira semelhante ao modelo 

CCR, distinguindo-se, em relação à propriedade de convexidade, ou seja, ∑ 𝜆𝑘 . 𝑥𝑗𝑘 
𝑧
𝑘=1  (𝑗 =

1,2, 3, … , 𝑛) e  ∑ 𝜆𝑘 . 𝑦𝑖𝑘 
𝑧
𝑘=1  (𝑖 = 1,2, 3, … , 𝑚) são possíveis inputs e outputs atingíveis pela 

DMU k, em que λk (k = 1, 2, 3,..., z) são escalares de não negatividade, como ∑ 𝜆𝑘
𝑧
𝑘=1 = 1 

(ZHU, 2009). O Quadro 4.5 sistematiza as equações para a formulação do modelo BCC Dual 

sob as duas orientações, expressas tanto na perspectiva dual arquimediana quanto não 

arquimediana. 

Quadro 4.5 – Formulação matemática do Modelo BCC Dual 

MODELO BCC DUAL 

ORIENTAÇÃO A INPUT 

𝑀𝐼𝑁 𝜃 𝑜𝑢 𝑀𝐼𝑁 𝜃 –  𝜀 (∑ 𝑠𝑗
−𝑛

𝑗=1 +  ∑ 𝑠𝑖
+𝑚

𝑖=1 ) 

Sujeito a: 

∑ 𝑦𝑖𝑘 .  𝜆𝑘 
𝑧
𝑘=1 ≥ 𝑦𝑖0 𝑜𝑢 ∑ 𝑦𝑖𝑘 .  𝜆𝑘 

𝑧
𝑘=1 − 𝑠𝑖

+ = 𝑦𝑖0 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑚 

∑ 𝑥𝑗𝑘 . 𝜆𝑘
𝑧
𝑘=1 −  𝜃 . 𝑥𝑗0  ≤ 0 𝑜𝑢 ∑ 𝑥𝑗𝑘 . 𝜆𝑘

𝑧
𝑘=1 + 𝑠𝑗

− =  𝜃 . 𝑥𝑗0 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 =

1,2, 3, … , 𝑛 

 

∑ 𝜆𝑘
𝑧
𝑘=1 = 1 

𝜆𝑘  𝑒 𝜃 > 0 

 

  

(4.32) 

(4.30) 

(4.31) 

(4.34) 

(4.33) 
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Quadro 4.5 - Continuação 

MODELO BCC DUAL 

ORIENTAÇÃO A OUTPUT 

𝑀𝐴𝑋 𝜂 𝑜𝑢 𝑀𝐴𝑋 𝜂 + 𝜀 (∑ 𝑠𝑗
−𝑛

𝑗=1 + ∑ 𝑠𝑖
+𝑚

𝑖=1 ) 

Sujeito a: 

∑ 𝑥𝑗𝑘 .  𝜆𝑘 
𝑧
𝑘=1 ≤ 𝑥𝑗0 𝑜𝑢 ∑ 𝑥𝑗𝑘 .  𝜆𝑘 

𝑧
𝑘=1 +  𝑠𝑗

− = 𝑥𝑗0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 = 1, 2, 3, … , 𝑛 

 

∑ 𝑦𝑖𝑘 . 𝜆𝑘
𝑧
𝑘=1 −  𝜂 . 𝑦𝑖0  ≥ 0 𝑜𝑢 ∑ 𝑦𝑖𝑘 . 𝜆𝑘

𝑧
𝑘=1 −  𝑠𝑖

+ =  𝜂 . 𝑦𝑖0 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 =
1,2, 3, … , 𝑚 

 

∑ 𝜆𝑘
𝑧
𝑘=1 = 1 

𝜆𝑘  𝑒 𝜂 > 0 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em que: 

𝜃: Eficiência; 

𝜀: Número infinitesimal; 

𝜂: Inverso da eficiência; 

𝜆𝑘: Escalar de não negatividade da DMU k; 
𝑥𝑗𝑘: Quantidade do input j da DMU k; 

𝑦𝑖𝑘: Quantidade do output i da DMU k; 
𝑥𝑗0: Quantidade do input j da DMU em análise; 

𝑦𝑖0: Quantidade do output i da DMU em análise; 
𝑧: Número de DMUs em análise; 

𝑚: Número de outputs;  

𝑛: Número de inputs; 

𝑠𝑖
+: Variável de folga do output i; e, 

𝑠𝑗
− : Variável de folga do input j. 

  

 A perspectiva dual arquimediana e não-arquimediana, por meio das restrições 

ilustradas nas Equações 4.23 / 4.24, 4.27 / 4.28, 4.31 / 4.32 e 4.36 / 4.37, permite calcular a 

projeção (meta) para que um DMU ineficiente se torne eficiente (MARIANO, 2008). Em 

particular, na perspectiva dual não-arquimediana, as variáveis de folga devem ser realocadas 

para o outro lado da equação.   

Nesse contexto, Mariano (2008) propõe fórmulas para o cálculo da projeção (meta ou 

eficiência alvo), definidas pelas Equações 4.40 (orientação a input) e 4.41 (orientação a 

output), em que 𝐷𝑋𝐷𝑀𝑈 e 𝐷𝑌𝐷𝑀𝑈, correspondem, simultaneamente, a ∑ 𝑥𝑗𝑘 . 𝜆𝑘
𝑧
𝑘=1  e 

∑ 𝑥𝑗𝑘 .  𝜆𝑘 
𝑧
𝑘=1  da DMU em análise. Além disso, a perspectiva dual e a variável 𝜆𝑘 admitem 

identificar qual a unidade benchmark de uma DMU ineficiente. Para realizar esse 

(4.35) 

(4.36) 

(4.37) 

(4.38) 

(4.39) 

(4.37) 

(4.38) 

(4.39) 
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procedimento, é preciso considerar cada variável 𝜆𝑘 como uma DMU k e, dessa forma, os 𝜆𝑘 

diferentes de zero serão as unidades benchmark da DMU em análise (MARIANO, 2008; 

ALMEIDA, 2010).  

 

∑ xjk .  λk 

z

k=1

=  θ . xj0- sj
- →   DXPROJ  =  DXDMU . θ 

 

∑ yik .  λk 

z

k=1

= yi0 +  si
+ →   DYPROJ  =  DYDMU 

 

 

 

∑ 𝑥𝑗𝑘 .  𝜆𝑘 
𝑧
𝑘=1 =  𝑥𝑗0 − 𝑠𝑗

− →   𝐷𝑋𝑃𝑅𝑂𝐽  =  𝐷𝑋𝐷𝑀𝑈 

 
 

∑ 𝑦𝑖𝑘 . 𝜆𝑘

𝑧

𝑘=1

=  𝜂 . 𝑦𝑖0  +  𝑠𝑖
+ →   𝐷𝑌𝑃𝑅𝑂𝐽  =  𝐷𝑌𝐷𝑀𝑈  .

1

𝜃
 

 

 

 

Em que: 

𝜃: Eficiência; 

𝜂: Inverso da eficiência; 

𝜆𝑘: Escalar de não negatividade da DMU k; 
𝑥𝑗𝑘: Quantidade do input j da DMU k; 

𝑦𝑖𝑘: Quantidade do output i da DMU k; 
𝑥𝑗0: Quantidade do input j da DMU em análise; 

𝑦𝑖0: Quantidade do output i da DMU em análise; 
𝑧: Número de DMUs em análise; 

𝑚: Número de outputs; e, 

𝑛: Número de inputs; 

𝐷𝑋𝐷𝑀𝑈: Distância de uma DMU até o eixo x; 
𝐷𝑌𝐷𝑀𝑈: Distância de uma DMU até o eixo y; 

𝐷𝑋𝑃𝑅𝑂𝐽: Distância da projeção de uma DMU até o eixo x;  
𝐷𝑌𝑃𝑅𝑂𝐽: Distância da projeção de uma DMU até o eixo y; 

𝑠𝑖
+: Variável de folga do output i; e, 

𝑠𝑗
− : Variável de folga do input j. 

 

 

4.2 ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE MALMQUIST 

 

 O índice Malmquist foi originalmente proposto por Malmquist (1953) como uma 

técnica quantitativa para analisar o consumo de recursos de entrada (COOK; SEIFORD, 

2009). Basicamente, Malmquist (1953, citado por FERREIRA; GOMES, 2009, p. 277) 

sugeriu comparar a quantidade de insumos utilizados por uma firma entre dois períodos de 

(4.40) 

(4.41) 
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tempo com a mesma quantidade de produto. Nesse contexto, inspirados por Malmquist 

(1953), Caves et al. (1982) introduziram o conceito do Índice Malmquist na análise da 

produção, tendo como objetivo mensurar a mudança na produtividade ao longo do tempo 

(LIU; WANG, 2008; FERREIRA; GOMES, 2009; ALMEIDA, 2010). 

Com isso, Färe et al. (1992) construíram o Índice de Produtividade de Malmquist 

baseado na abordagem de fronteira DEA como a média geométrica dos dois índices de 

produtividade Malmquist de Caves et al. (1982) (LIU; WANG, 2008): (1) um mensurando a 

mudança na fronteira tecnológica ou deslocamento da fronteira eficiente (frontier-shift effect) 

que pode ocorrer pela introdução de tecnologias mais avançadas. Isto implica tecnologias 

capazes de produzir um produto melhor com menor utilização de insumos; e, (2) o outro, a 

variação da eficiência técnica ou emparalhamento (catch-up effect) como resultado de 

melhorias contínuas nos processos de produção e nos produtos, utilizando-se uma mesma 

tecnologia (FERREIRA; GOMES, 2009, p. 277-278).  

 Segundo Rebelo (2000, p. 69), o cálculo do índice Malmquist quando associado a 

abordagem de fronteira DEA possui algumas vantagens, tais como: (a) não requer 

informações sobre as utilidades dos inputs e outputs para a determinação da eficiência; (b) 

quantificar diretamente a eficiência sob as duas orientações (minimização de custo ou 

maximização de rendimentos); e, (c) permite decompor a evolução da produtividade de um 

DMU, devido a alterações tecnológicas e da eficiência técnica.  

Todavia, a execução desse cálculo apresenta certas peculiaridades: (a) o cálculo do 

índice Malmquist requer um painel de dados em dois períodos de tempo diferentes; e, (b) o 

cálculo do índice Malmquist somente permite comparar uma mesma DMU, em dois períodos 

de tempo distintos (MARIANO, 2008). 

Para a formulação do cálculo do índice Malmquist, Cook e Seiford (2009) consideram 

os períodos de tempo t e t + 1. Dessa forma, denotando 𝑥𝑖𝑘
𝑡  e 𝑦𝑗𝑘

𝑡  como os níveis de input e 

output de uma DMU k para um determinado ponto no tempo t e, 𝑥𝑖𝑘
𝑡+1 e 𝑦𝑗𝑘

𝑡+1 como os níveis 

de input e output de uma DMU k para um determinado ponto no tempo t + 1, o cálculo irá 

requerer as medidas de dois períodos simples (t e t + 1) e dois períodos mistos (t e t + 1; t + 1 

e t). Segundo esses autores, as medidas para os períodos simples podem ser obtidas utilizando 

no modelo DEA, os valores das variáveis de input e output no período t (𝑥𝑖0
𝑡 ; 𝑦𝑗0

𝑡 ) e, em 

seguida, no período t + 1 (𝑥𝑖0
𝑡+1; 𝑦𝑗0

𝑡+1). Os resultados disponibilizarão o valor da eficiência da 

DMU em análise no período t (𝜃0
𝑡) e t + 1 (𝜃0

𝑡+1).  
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Já nos períodos mistos, utilizam-se, no modelo DEA, os valores das variáveis de input 

e output do período t + 1 (𝑥𝑖0
𝑡+1; 𝑦𝑗0

𝑡+1) para determinar o valor da eficiência da DMU em 

análise no período t (𝜃0
𝑡). Enquanto isso, para determinar o valor da eficiência da DMU em 

análise no período t + 1 (𝜃0
𝑡+1), será utilizado no modelo DEA, os valores das variáveis de 

input e output do período t (𝑥𝑖0
𝑡 ; 𝑦𝑗0

𝑡 ). 

Pelo exposto, a formulação do índice de produtividade Malmquist, baseada no modelo 

de retornos constantes à escala orientado a input, é decomposta nas Equações 4.42 e 4.43, 

representando, respectivamente, a magnitude das alterações na eficiência técnica (AE ou 

Efeitos de Emparalhamento/Catch-up Effect) e das alterações tecnológicas (AT ou 

Deslocamento da Fronteira Eficiente/Frontier-shift Effect), entre os períodos t e t + 1 

(ALMEIDA, 2010). O índice Malmquist está expresso na Equação 4.44, em que IM é uma 

medida da mudança da produtividade total da DMU em análise entre os períodos t e t + 1 

(FERREIRA; GOMES, 2009). Ressalta-se que a formulação do Malmquist orientado a output 

(𝐼𝑀′) corresponde ao inverso da orientação a input (𝐼𝑀), ou seja, 𝐼𝑀′ =  
1

𝐼𝑀
. Nessa esteira, os 

valores resultantes do cálculo da Equação 4.44 podem ser interpretados de três maneiras 

distintas: (1) se 𝐼𝑀 > 1, a produtividade apresenta melhorias; (2) se 𝐼𝑀 = 1, a produtividade 

permanece inalterada; e, (3) se 𝐼𝑀 < 1, a produtividade declinou ao longo do tempo (LIU; 

WANG, 2008). 

 

𝐴𝐸 =  
𝜃0 

𝑡 (𝑥0 
𝑡 , 𝑦0

𝑡)

𝜃0 
𝑡+1(𝑥0 

𝑡+1, 𝑦0
𝑡+1)

 

 

𝐴𝑇 = √
𝜃0 

𝑡+1(𝑥0 
𝑡+1,𝑦0

𝑡+1)

𝜃0 
𝑡 (𝑥0 

𝑡+1,𝑦0
𝑡+1)

× 
𝜃0 

𝑡+1(𝑥0 
𝑡 ,𝑦0

𝑡)

𝜃0 
𝑡 (𝑥0 

𝑡 ,𝑦0
𝑡)

 

𝐼𝑀 = √
𝜃0 

𝑡 (𝑥0 
𝑡 ,𝑦0

𝑡)

𝜃0 
𝑡 (𝑥0 

𝑡+1,𝑦0
𝑡+1)

×  
𝜃0 

𝑡+1(𝑥0 
𝑡 ,𝑦0

𝑡)

𝜃0 
𝑡+1(𝑥0 

𝑡+1,𝑦0
𝑡+1)

 

 

 
Em que: 

𝐼𝑀: Índice Malmquist da DMU em análise entre o período t e t + 1; 
𝑥0 

𝑡 : Quantidade de input da DMU em análise no período t; 
𝑦0

𝑡: Quantidade de output da DMU em análise no período t; 
𝜃0 

𝑡 : Eficiência da DMU em análise no período t; 

𝜃0 
𝑡+1: Eficiência da DMU em análise no período t + 1; 

𝑥0 
𝑡+1: Quantidade de input da DMU em análise no período t + 1; 

𝑦0
𝑡+1: Quantidade de output da DMU em análise no período t + 1; 

𝜃0 
𝑡 (𝑥0 

𝑡 , 𝑦0
𝑡): Eficiência da DMU em análise no período t relativa à quantidade de inputs e outputs da DMU em 

análise no período t; 

(4.42) 

(4.43) 

(4.44) 
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𝜃0 
𝑡+1(𝑥0 

𝑡+1, 𝑦0
𝑡+1): Eficiência da DMU em análise no período t + 1 relativa à quantidade de inputs e outputs da 

DMU em análise no período t + 1; 
𝜃0 

𝑡 (𝑥0 
𝑡+1, 𝑦0

𝑡+1): Eficiência da DMU em análise no período t relativa à quantidade de inputs e outputs da DMU 

em análise no período t + 1; 
𝜃0 

𝑡+1(𝑥0 
𝑡 , 𝑦0

𝑡): Eficiência da DMU em análise no período t + 1 relativa à quantidade de inputs e outputs da DMU 

em análise no período t. 

𝐴𝐸: Alterações da Eficiência Técnica de um DMU entre os períodos t e t + 1; e, 

𝐴𝑇: Alterações Tecnológicas de um DMU entre os períodos t e t + 1. 

 

 

Adicionalmente, por meio da Equação 4.45, o cálculo do índice Malmquist torna 

possível medir a variação da eficiência técnica e o movimento da fronteira, em termos de uma 

DMU específica. Dessa forma, este índice resulta da multiplicação entre as Equações 4.42 e 

4.43, compreendendo, concomitantemente, as alterações da eficiência técnica (AE - Efeitos do 

Emparelhamento – Catch-Up) e as alterações tecnológicas (AT - Deslocamento da Fronteira – 

Frontier-Shift). Os resultados sugerem para AE = 
𝜃0 

𝑡 (𝑥0 
𝑡 ,𝑦0

𝑡)

𝜃0 
𝑡+1(𝑥0 

𝑡+1,𝑦0
𝑡+1)

<
= 
>

1, que a eficiência técnica 

declinou, permaneceu constante ou melhorou. Ao mesmo tempo, se a AT = 

√
𝜃0 

𝑡+1(𝑥0 
𝑡+1,𝑦0

𝑡+1)

𝜃0 
𝑡 (𝑥0 

𝑡+1,𝑦0
𝑡+1)

×  
𝜃0 

𝑡+1(𝑥0 
𝑡 ,𝑦0

𝑡)

𝜃0 
𝑡 (𝑥0 

𝑡 ,𝑦0
𝑡)

 possuir valor maior, igual ou menor que uma unidade, 

simultaneamente, a fronteira tecnológica apresenta progressos, permanece sem mudanças e / 

ou indica regressões (LIU; WANG, 2008).  

 

 

𝐼𝑀 =  
𝜃0 

𝑡 (𝑥0 
𝑡 ,𝑦0

𝑡)

𝜃0 
𝑡+1(𝑥0 

𝑡+1,𝑦0
𝑡+1)

× √
𝜃0 

𝑡+1(𝑥0 
𝑡+1,𝑦0

𝑡+1)

𝜃0 
𝑡 (𝑥0 

𝑡+1,𝑦0
𝑡+1)

×  
𝜃0 

𝑡+1(𝑥0 
𝑡 ,𝑦0

𝑡)

𝜃0 
𝑡 (𝑥0 

𝑡 ,𝑦0
𝑡)

= 𝐴𝐸 ×  𝐴𝑇 

 

 

Em que: 

𝐼𝑀: Índice Malmquist da DMU em análise entre o período t e t + 1; 
𝑥0 

𝑡 : Quantidade de input da DMU em análise no período t; 
𝑦0

𝑡: Quantidade de output da DMU em análise no período t; 
𝜃0 

𝑡 : Eficiência da DMU em análise no período t; 

𝜃0 
𝑡+1: Eficiência da DMU em análise no período t + 1; 

𝑥0 
𝑡+1: Quantidade de input da DMU em análise no período t + 1; 

𝑦0
𝑡+1: Quantidade de output da DMU em análise no período t + 1; 

𝜃0 
𝑡 (𝑥0 

𝑡 , 𝑦0
𝑡): Eficiência da DMU em análise no período t relativa à quantidade de inputs e outputs da DMU em 

análise no período t; 
𝜃0 

𝑡+1(𝑥0 
𝑡+1, 𝑦0

𝑡+1): Eficiência da DMU em análise no período t + 1 relativa à quantidade de inputs e outputs da 

DMU em análise no período t + 1; 
𝜃0 

𝑡 (𝑥0 
𝑡+1, 𝑦0

𝑡+1): Eficiência da DMU em análise no período t relativa à quantidade de inputs e outputs da DMU 

em análise no período t + 1; 
𝜃0 

𝑡+1(𝑥0 
𝑡 , 𝑦0

𝑡): Eficiência da DMU em análise no período t + 1 relativa à quantidade de inputs e outputs da DMU 

em análise no período t. 

𝐴𝐸: Alterações da Eficiência Técnica de um DMU entre os períodos t e t + 1; e, 

𝐴𝑇: Alterações Tecnológicas de um DMU entre os períodos t e t + 1. 

(4.45) 
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No panorama DEA-Malmquist o Quadro 4.6 e o Quadro 4.7 apresentam o modelo 

CCR Dual, respectivamente, orientado a input e output para o cálculo das eficiências entre os 

dois períodos simples (t e t + 1) e dois períodos mistos (t e t + 1; t + 1 e t). O Índice 

Malmquist também pode ser calculado para o modelo BCC, sendo necessário acrescentar a 

restrição de convexidade ∑ 𝜆𝑘
𝑧
𝑘=1 = 1, > 1 𝑜𝑢 < 1. No entanto, segundo Grifell-Tatjé e 

Lovell (1995), quando o índice é baseado em modelos de retornos variáveis à escala, este 

fornece medidas sistematicamente tendenciosas sobre as mudanças da produtividade total de 

uma DMU específica, principalmente, quando as eficiências são calculadas com períodos 

mistos (t e t + 1; t + 1 e t). 

Em síntese, além de a abordagem DEA-Malmquist revelar padrões de mudança no 

nível de produtividade e permitir interpretações junto com a implicação gerencial de cada 

componente, possibilita identificar as mudanças de estratégia de DMUs individuais em um 

determinado período de tempo (CHEN; ALI, 2004; LIU; WANG, 2008). 
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Quadro 4.6 – DEA-Malmquist baseado no modelo CCR Dual orientado a input 

DEA-MALMQUIST BASEADO NO MODELO CCR DUAL 

EFICIÊNCIAS ORIENTADO A INPUT 

𝜃0 
𝑡 (𝑥0 

𝑡 , 𝑦0
𝑡) 

𝑀𝐼𝑁 𝜃 

∑ 𝑦𝑡
𝑖𝑘 

.  𝜆𝑘 

𝑧

𝑘=1

≥ 𝑦𝑡
𝑖0

 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑚 

∑ 𝑥𝑡
𝑗𝑘 . 𝜆𝑘

𝑧

𝑘=1

−  𝜃 . 𝑥𝑡
𝑗0  ≤ 0 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 = 1,2, 3, … , 𝑛 

𝜆𝑘  𝑒 𝜃 > 0 

𝜃0 
𝑡 (𝑥0 

𝑡+1, 𝑦0
𝑡+1) 

𝑀𝐼𝑁 𝜃 

∑ 𝑦𝑡
𝑖𝑘 

.  𝜆𝑘 

𝑧

𝑘=1

≥ 𝑦𝑡+1
𝑖0

 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑚 

∑ 𝑥𝑡
𝑗𝑘 . 𝜆𝑘

𝑧

𝑘=1

−  𝜃 . 𝑥𝑡+1
𝑗0  ≤ 0 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 = 1,2, 3, … , 𝑛 

𝜆𝑘  𝑒 𝜃 > 0 

𝜃0 
𝑡+1(𝑥0 

𝑡+1, 𝑦0
𝑡+1) 

𝑀𝐼𝑁 𝜃 

∑ 𝑦𝑡+1
𝑖𝑘 

.  𝜆𝑘 

𝑧

𝑘=1

≥ 𝑦𝑡+1
𝑖0

 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑚 

∑ 𝑥𝑡+1
𝑗𝑘 . 𝜆𝑘

𝑧

𝑘=1

−  𝜃 . 𝑥𝑡+1
𝑗0  ≤ 0 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 = 1,2, 3, … , 𝑛 

𝜆𝑘  𝑒 𝜃 > 0 

𝜃0 
𝑡+1(𝑥0 

𝑡 , 𝑦0
𝑡) 

𝑀𝐼𝑁 𝜃 

∑ 𝑦𝑡+1
𝑖𝑘 

.  𝜆𝑘 

𝑧

𝑘=1

≥ 𝑦𝑡
𝑖0

 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑚 

∑ 𝑥𝑡+1
𝑗𝑘 . 𝜆𝑘

𝑧

𝑘=1

−  𝜃 . 𝑥𝑡
𝑗0  ≤ 0 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 = 1,2, 3, … , 𝑛 

𝜆𝑘  𝑒 𝜃 > 0 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Em que: 

𝜃: Eficiência; 

𝜂: Inverso da eficiência; 

𝜆𝑘: Escalar de não negatividade da DMU k; 
𝑥𝑗𝑘 

𝑡 : Quantidade de input da DMU em análise no período t; 

𝑦𝑖𝑘
𝑡 : Quantidade de output da DMU em análise no período t; 

𝑥𝑗𝑘 
𝑡+1: Quantidade de input da DMU em análise no período t + 1; 

𝑦𝑖𝑘
𝑡+1: Quantidade de output da DMU em análise no período t + 1; 

𝑥𝑖0 
𝑡 : Quantidade de input da DMU em análise no período t; 

𝑦𝑗0
𝑡 : Quantidade de output da DMU em análise no período t; 

𝑥𝑖0 
𝑡+1: Quantidade de input da DMU em análise no período t + 1; 

𝑦𝑗0
𝑡+1: Quantidade de output da DMU em análise no período t + 1; 

𝜃0 
𝑡 (𝑥0 

𝑡 , 𝑦0
𝑡): Eficiência da DMU em análise no período t relativa à quantidade de inputs e outputs da DMU em 

análise no período t; 
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𝜃0 
𝑡+1(𝑥0 

𝑡+1, 𝑦0
𝑡+1): Eficiência da DMU em análise no período t + 1 relativa à quantidade de inputs e outputs da 

DMU em análise no período t + 1; 
𝜃0 

𝑡 (𝑥0 
𝑡+1, 𝑦0

𝑡+1): Eficiência da DMU em análise no período t relativa à quantidade de inputs e outputs da DMU 

em análise no período t + 1; 
𝜃0 

𝑡+1(𝑥0 
𝑡 , 𝑦0

𝑡): Eficiência da DMU em análise no período t + 1 relativa à quantidade de inputs e outputs da DMU 

em análise no período t. 

𝑧: Número de DMUs em análise; 

𝑚: Número de outputs; e, 

𝑛: Número de inputs. 

 

 

Quadro 4.7 – DEA-Malmquist baseado no modelo CCR Dual orientado a output 

DEA-MALMQUIST BASEADO NO MODELO CCR DUAL 

EFICIÊNCIAS ORIENTADO A OUTPUT 

𝜃0 
𝑡 (𝑥0 

𝑡 , 𝑦0
𝑡) 

𝑀𝐴𝑋 𝜂  

∑ 𝑥𝑡
𝑗𝑘 .  𝜆𝑘 

𝑧

𝑘=1

≤ 𝑥𝑡
𝑗0 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 = 1, 2, 3, … , 𝑛 

∑ 𝑦𝑡
𝑖𝑘 

. 𝜆𝑘

𝑧

𝑘=1

−  𝜂 . 𝑦𝑡
𝑖0

 ≥ 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,2, 3, … , 𝑚 

𝜆𝑘  𝑒 𝜃 > 0 

𝜃0 
𝑡 (𝑥0 

𝑡+1, 𝑦0
𝑡+1) 

𝑀𝐴𝑋 𝜂  

∑ 𝑥𝑡
𝑗𝑘 .  𝜆𝑘 

𝑧

𝑘=1

≤ 𝑥𝑡+1
𝑗0 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 = 1, 2, 3, … , 𝑛 

∑ 𝑦𝑡
𝑖𝑘 

. 𝜆𝑘

𝑧

𝑘=1

−  𝜂 . 𝑦𝑡+1
𝑖0

 ≥ 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,2, 3, … , 𝑚 

𝜆𝑘  𝑒 𝜃 > 0 

𝜃0 
𝑡+1(𝑥0 

𝑡+1, 𝑦0
𝑡+1) 

𝑀𝐴𝑋 𝜂  

∑ 𝑥𝑡+1
𝑗𝑘 .  𝜆𝑘 

𝑧

𝑘=1

≤ 𝑥𝑡+1
𝑗0 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 = 1, 2, 3, … , 𝑛 

∑ 𝑦𝑡+1
𝑖𝑘 

. 𝜆𝑘

𝑧

𝑘=1

−  𝜂 . 𝑦𝑡+1
𝑖0

 ≥ 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,2, 3, … , 𝑚 

𝜆𝑘  𝑒 𝜃 > 0 

𝜃0 
𝑡+1(𝑥0 

𝑡 , 𝑦0
𝑡) 

𝑀𝐴𝑋 𝜂  

∑ 𝑥𝑡+1
𝑗𝑘 .  𝜆𝑘 

𝑧

𝑘=1

≤ 𝑥𝑡
𝑗0 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 = 1, 2, 3, … , 𝑛 

∑ 𝑦𝑡+1
𝑖𝑘 

. 𝜆𝑘

𝑧

𝑘=1

−  𝜂 . 𝑦𝑡
𝑖0

 ≥ 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,2, 3, … , 𝑚 

𝜆𝑘  𝑒 𝜃 > 0 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Em que: 

𝜃: Eficiência; 

𝜂: Inverso da eficiência; 
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𝜆𝑘: Escalar de não negatividade da DMU k; 
𝑥𝑗𝑘 

𝑡 : Quantidade de input da DMU em análise no período t; 

𝑦𝑖𝑘
𝑡 : Quantidade de output da DMU em análise no período t; 

𝑥𝑗𝑘 
𝑡+1: Quantidade de input da DMU em análise no período t + 1; 

𝑦𝑖𝑘
𝑡+1: Quantidade de output da DMU em análise no período t + 1; 

𝑥𝑖0 
𝑡 : Quantidade de input da DMU em análise no período t; 

𝑦𝑗0
𝑡 : Quantidade de output da DMU em análise no período t; 

𝑥𝑖0 
𝑡+1: Quantidade de input da DMU em análise no período t + 1; 

𝑦𝑗0
𝑡+1: Quantidade de output da DMU em análise no período t + 1; 

𝜃0 
𝑡 (𝑥0 

𝑡 , 𝑦0
𝑡): Eficiência da DMU em análise no período t relativa à quantidade de inputs e outputs da DMU em 

análise no período t; 
𝜃0 

𝑡+1(𝑥0 
𝑡+1, 𝑦0

𝑡+1): Eficiência da DMU em análise no período t + 1 relativa à quantidade de inputs e outputs da 

DMU em análise no período t + 1; 
𝜃0 

𝑡 (𝑥0 
𝑡+1, 𝑦0

𝑡+1): Eficiência da DMU em análise no período t relativa à quantidade de inputs e outputs da DMU 

em análise no período t + 1; 
𝜃0 

𝑡+1(𝑥0 
𝑡 , 𝑦0

𝑡): Eficiência da DMU em análise no período t + 1 relativa à quantidade de inputs e outputs da DMU 

em análise no período t. 

𝑧: Número de DMUs em análise; 

𝑚: Número de outputs; e, 

𝑛: Número de inputs. 
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CAPÍTULO 5 
 

MÉTODO DE PESQUISA 

  

Este capítulo apresenta a descrição das variáveis e métodos de pesquisa adotados na 

geração do instrumento para a coleta de dados, na seleção da amostra da pesquisa de campo e 

na análise de dados coletados. Para isso, foram desenvolvidas as seguintes etapas: (1) 

descrição das variáveis de pesquisa; e, (2) descrição do método, envolvendo (a) escolha da 

abordagem metodológica; (b) desenvolvimento do instrumento de coleta de dados; (c) 

processo de seleção da amostra; e, (d) métodos para a análise de resultados. O Quadro 5.1 

explicita as técnicas aplicadas em cada etapa. O detalhamento das etapas e técnicas 

metodológicas empregadas é expresso nas subseções seguintes.  

 

Quadro 5.1 – Descrição do método de pesquisa 

ETAPAS TÉCNICAS METODOLÓGICAS 

1 Descrição das variáveis de pesquisa Pesquisa bibliográfica. 

2 Descrição do método  

 2.1 Abordagem metodológica 

Pesquisa de natureza aplicada, com abordagem quanti-

quali e objetivo descritivo-explicativo; 

Procedimento técnico compreendendo o método survey 

(pesquisa de levantamento) com propósito exploratório-

explicativo e de cortes transversais e longitudinais. 

 2.2 
Instrumento de coleta de dados e 

processo de seleção da amostra 

Elaboração de questionário; 

Entrevista com o proprietário da empresa e/ou coordenador 

do projeto de pesquisa. 

 2.3 Métodos para a análise de resultados 

Método Stepwise; 

Análise Envoltória de Dados; 

Índice de Produtividade Malmquist; 

Teste de Hipótese. 

Fonte: Elaboração própria. 

  

5.1 DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS DE PESQUISA 

 

Considerando cada etapa do modelo conceitual de investigação proposto (Ver Figura 

1.1, p. 12), as variáveis de pesquisa estão apresentadas sob duas perspectivas: (1) quantitativa 

– objetivando mensurar o nível de eficiência e os ganhos de produtividade das micro e 

pequenas empresas subvencionadas pelo programa INOVA-RN; e, (b) qualitativa – visando 

caracterizar o perfil dos projetos INOVA-RN nos aspectos da inovação tecnológica.  
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Enquanto as variáveis qualitativas descrevem o perfil dos projetos, balizadas pelo 

referencial teórico exposto no Capítulo 1, as variáveis quantitativas foram adaptadas de vários 

estudos referentes à inovação tecnológica, programas governamentais e avaliação de 

desempenho e, em seguida, agrupadas em dimensões.  

Articulando os trabalhos de Evangelista et al. (2001) e Almeida (2010), este 

envolvendo seis dimensões - empresa, financeira, colaboração, capacidade produtiva, 

mercado e difusão -, e aquele abrangendo outras quatro categorias relacionadas à estratégia de 

inovação da empresa, desempenho inovativo, sistemas de inovação e estrutura industrial, têm-

se as variáveis quantitativas desta dissertação expressas em sete dimensões distintas, com o 

intuito de: 

 

(1) dimensão estrutura: caracterizar o ambiente da empresa; 

(2) dimensão investimento: especificar o montante de capital investido no 

desenvolvimento do projeto; 

(3) dimensão tempo: determinar o tempo de execução do projeto;  

(4) dimensão mercado: avaliar o nível de inserção da empresa no mercado; 

(5) dimensão colaboração: representar o nível de relacionamentos colaborativos com 

agentes externos;  

(6) dimensão desempenho: especificar as saídas reais resultantes do desenvolvimento 

do projeto; 

(7) dimensão ganho líquido: determinar o ganho líquido devido à comercialização de 

um produto ou tecnologia, nova ou significativamente melhorada, gerado a partir 

do projeto. 

 

O Quadro 5.2 descreve as variáveis quantitativas da pesquisa, com os respectivos 

códigos e referenciais teóricos.  

 

Quadro 5.2 – Variáveis quantitativas e referenciais teóricos 

CÓDIGO VARIÁVEIS AUTORES 

DIMENSÃO1 - ESTRUTURA 

E1.1 
Número total de funcionários da 

empresa 

Coombs et al. (1996); Wallsten (2000); Evangelista et 

al. (2001); Revilla et al. (2003); Koga (2005); OCDE 

(2005); Özçelik; Taymaz (2008). 

E1.2 Idade da empresa Wallsten (2000); Nelson (2009). 

E1.3 

Número de funcionários envolvidos, 

especificamente, com a execução do 

projeto 

Kleinknecht et al. (2002); Flor e Oltra (2004); OCDE 

(2005); Xiao et al. (2007); Hsu e Hsueh (2009); Lu e 

Hung (2011). 
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Quadro 5.2 - Continuação 

DIMENSÃO1 - ESTRUTURA 

E1.4 
Experiência do proprietário (Número de 

anos na área da inovação tecnológica) 
Alvarez e Crespi (2003); Link e Scott (2009). 

E1.5 
Experiência do coordenador (Número de 

anos na área da inovação tecnológica) 
Almeida (2010). 

E1.6 
Número total de funcionários com grau 

de mestre e doutor 

Alvarez e Crespi (2003); Koga (2005); Lee, Park e 

Choi (2009); Wang et al. (2007); Liu et al. (2010). 

E1.7 
Número total de funcionários 

graduados, especialistas ou tecnólogos 

Alvarez e Crespi (2003); Lee, Park e Choi (2009); 

Wang et al. (2007); Xiao et al. (2007); Liu et al. 

(2010). 

DIMENSÃO2 – INVESTIMENTO 

I2.1 
Quantidade de recurso desembolsada 

pela empresa para a execução do projeto 

Rogers (1998); Lach (2000); Wallsten (2000); 

Evangelista et al. (2001); Kleinknecht et al. (2002); 

Linton et al. (2002); Acs et al. (2002); Revilla et al. 

(2003); Hadegoorn et al. (2003); Flor e Oltra (2004); 

Smith (2005); OCDE (2005); Wang et al. (2007); Xiao 

et al. (2007); Sharma et al. (2008); Özçelik e Taymaz 

(2008); Hsu et al. (2009); Liu et al. (2010); Guan e 

Chen (2010). 

I2.2 
Quantidade de subsídio governamental 

recebido 

Lach (2000); Wallsten (2000); Evangelista et al. 

(2001); Flor e Oltra (2004); OCDE (2005);Özçelik e 

Taymaz (2008); Moon et al. (2005); Hsu e Hsueh 

(2009); Lee, Park e Choi (2009). 

I2.3 
Quantidade de recursos financiados a 

partir de capital de terceiros 
Alvarez e Crespi (2003); Link e Scott (2009). 

I2.4 
Quantidade total de recursos investida 

no projeto 
Lu e Hung (2011). 

DIMENSÃO3 – TEMPO 

T3.1 Tempo de execução do projeto Hsu e Hsueh (2009); Liu et al. (2010). 

DIMENSÃO4 – MERCADO 

M4.1 
Participação da empresa no mercado 

(Market Share) 
Moon et al. (2005); Guan et al. (2006). 

DIMENSÃO5 - COLABORAÇÃO 

C5.1 
Número de clientes que colaboraram 

com o desenvolvimento do projeto 
Almeida (2010); González (2010). 

C5.2 

Número de fornecedores que 

colaboraram com o desenvolvimento do 

projeto 

Almeida (2010). 

C5.3 

Número de colaborações com 

universidades para o desenvolvimento 

do projeto 

Feldman e Kelley (2003); Almeida (2010). 

DIMENSÃO6 – DESEMPENHO 

D6.1 Número de patentes 

Basberg (1987); Archibugi e Pianta (1996); Georghiou 

(1999); Wallsten (2000); Kleinknecht et al. (2002); 

Linton et al. (2002); Acs et al. (2002); Revilla et al. 

(2003); Hadegoorn et al. (2003); Flor e Oltra (2004); 

Smith (2005); OCDE (2005); Wang et al. (2007); Xiao 

et al. (2007); Sharma et al. (2008); Özçelik e Taymaz 

(2008); Hsu et al. (2009); Nelson (2009); Liu et al. 

(2010); Guan e Chen (2010); Lu e Hung (2011); Lee, 

Park e Choi (2009). 

D6.2 Número de novos empregos Lerner (1999); Revilla et al. (2003). 

D6.3 

Número de publicações (revistas, livros, 

conferências, workshops, seminários e 

congressos) 

Georghiou (1999); Wang et al. (2007); Xiao et al. 

(2007); Liu et al. (2010); Hsu et al. (2009); Lee, Park e 

Choi (2009); Lu e Hung (2011). 
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Quadro 5.2 - Continuação 

DIMENSÃO6 – DESEMPENHO 

D6.4 
Número de novos ou melhorados 

produtos/tecnologias 

Coombs et al. (1996); Georghiou (1999); Kleinknecht 

et al. (2002); Flor e Oltra (2004); Guan et al. (2006); 

Özçelik e Taymaz (2008); Link e Scott (2009) e 

Nelson (2009). 

D6.5 Número de prêmios Xiao et al. (2007). 

D6.6 Crescimento nas vendas 
Lerner (1999); Wallsten (2000); Lach (2000); Alvarez 

e Crespi (2003); Guan et al. (2006). 

DIMENSÃO7 – GANHO LÍQUIDO 

G7.1 

Lucro direto devido à comercialização de 

produtos ou tecnologias novas ou 

significativamente melhoradas 

Archibugi e Pianta (1996); Rogers (1998); Kleinknecht 

et al. (2002); Revilla et al. (2003); Linton et al. (2002); 

Koga (2005); Guan et al. (2006); Hsu e Hsueh (2009); 

Link e Scott (2009). 

Fonte: Elaboração própria. 

  

Por outro lado, para caracterizar o perfil dos projetos segundo os aspectos da inovação, 

foram consideradas variáveis, agora qualitativas, referentes: (1) ao tipo de inovação; (2) a 

tipologia da inovação; (3) a orientação do mercado; (4) a área técnica para a empresa; (5) ao 

ciclo de vida do mercado; e, (6) as barreiras à inovação. O Quadro 5.3 apresenta as variáveis 

qualitativas da pesquisa, os respectivos códigos e referenciais teóricos. 

 

Quadros 5.3 – Variáveis qualitativas e referenciais teóricos 

CÓDIGO VARIÁVEIS AUTORES 

P1 Tipos de inovação OCDE (2005). 

P2 Tipologias da inovação 
Kleinschmidt e Cooper (1991); Garcia e 

Calantone (2002). 

P3 Orientação do mercado Alvarez e Crespi (2003). 

P4 Área técnica para a empresa Feldman e Kelley (2003). 

P5 Ciclo de vida do mercado Linton, Walsh e Morabito (2002). 

P6 Barreiras à inovação 

Hadjimanolis (1999); Clancy (2001); Frenkel 

(2001); Galia e Legros (2004); Alinaitwe et 

al. (2007); Segarra-Blasco et al. (2008); 

Madrid-Guijarro et al. (2009). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com relação aos tipos de inovação, adota-se, nesta dissertação, que uma inovação 

pode ser a implementação de um produto novo ou significativamente melhorado (Inovação 

em Produto), ou de um processo (Inovação em Processo), ou de um método de marketing 

(Inovação em Marketing), ou também, de um método organizacional nas práticas de negócio, 

na organização do local de trabalho ou nas relações externas (Inovação Organizacional), 

conforme respaldado no Manual de Oslo (OCDE, 2005, p. 55). 

 Uma vez que a natureza interativa do processo inovativo implica ocorrência de uma 

variedade de tipos de inovações, é necessário investigar as mudanças tecnológicas resultantes 
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dos projetos fomentados no contexto das tipologias da inovação tecnológica. Normalmente, a 

literatura limita as mudanças decorrentes do processo de inovação a transformações radicais 

ou incrementais (SCHUMPETER, 1911; BALACHANDRA; FRIAR, 1997; KESSLER; 

CHAKRABARTI, 1999). Apesar disso, Garcia e Calantone (2002) ampliaram o escopo da 

temática, categorizando as tipologias, encontradas a partir de pesquisa bibliografia, em cinco 

grandes grupos – dicotômicos, tricotômicos, tetracotômicos, penta e octo -, os quais se 

diferenciam pela quantidade de categorizações utilizadas para descrever o tipo e o grau de 

novidade das inovações.  

Dessa forma, para delinear a tipologia das inovações dos projetos INOVA-RN, este 

estudo considerou o modelo de Kleinschmidt e Cooper (1991), o qual propõe uma distinção 

entre os graus de inovatividade: (a) alto nível inovativo – incluem inovações para o mundo, 

empresa e mercado; (b) moderado nível inovativo – consistem em linhas menos inovadoras 

para a empresa e em inovações para uma linha de produtos ou processos existentes; e, (c) 

baixo nível inovativo – incluem inovações baseadas em pequenas modificações, reduções de 

custo e reposicionamento. 

 Para inserir o contexto mercadológico na caracterização dos projetos, foram 

apresentadas as variáveis, orientação (ALVAREZ; CRESPI, 2003) e ciclo de vida (LINTON; 

WALSH; MORABITO, 2002) do mercado, pretendendo, primeiramente, analisar para qual 

mercado (nacional ou internacional) foi destinado o projeto e, em seguida, avaliar o ciclo de 

vida do mercado. Isto implica considerar se melhorias substanciais de um produto são 

introduzidas em um mercado caracterizado por quedas nas vendas ou por um mercado em 

expansão. Adicionalmente, buscou-se investigar se o projeto desenvolvido contemplou uma 

nova área técnica para a empresa (FELDMAN; KELLEY, 2003). 

 Em outro crivo, pretendendo analisar o curso do desenvolvimento dos projetos, 

sugeriu-se investigar as diferentes barreiras que dificultaram ou, nos casos mais extremos, 

inviabilizaram o sucesso no processo inovativo. A avaliação desses obstáculos, com respaldo 

nos trabalhos de Hadjimanolis (1999), Clancy (2001), Frenkel (2001), Galia e Legros (2004), 

Alinaitwe et al. (2007), Segarra-Blasco et al. (2008) e Madrid-Guijarro et al. (2009), os quais 

permitiram a elaboração da sistematização apresentada na Figura 2.5 (Ver Seção 2.6, p.39), 

visa identificar a taxa de incidência de cada impedimento e, em consequência, a 

representatividade das seis grandes dimensões de barreira – informacional, financeira, 

governamental, organizacional, mercadológica e recursos humanos -, para o conjunto de 

empresas do programa INOVA-RN envolvidas em pesquisas de inovação tecnológica.  
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Por fim, a partir dessas variáveis, elaborou-se um questionário, instrumento de coleta 

dos dados primários, aplicado no período de junho a setembro de 2012. Basicamente, a coleta 

dos dados primários para esta dissertação contemplou duas estruturas, conforme estabelecido 

no protocolo de pesquisa (APÊNDICE D): (1) coleta por e-mail; e, (2) coleta por entrevista. O 

passo inicial para a elaboração da pesquisa foi realizado por meio do envio eletrônico de uma 

carta convite (APÊNDICE A) aos coordenadores dos projetos e as respectivas empresas 

vinculadas, visando esclarecer as intenções da pesquisa e, dessa forma, buscar formalmente a 

colaboração no desenvolvimento do presente trabalho. No caso da coleta por entrevista, foi 

solicitado, ainda, o agendamento de uma data adequada para a realização da entrevista e 

aplicação do questionário. Enquanto isso, para a coleta por e-mail, encaminhou-se o 

questionário preliminar (APÊNDICE B), em fase de teste e, em seguida, o questionário final 

(APÊNDICE C). 

 

5.2 DESCRIÇÃO DO MÉTODO  

 

5.2.1 Abordagem metodológica 

 

 No que concerne à abordagem metodológica, uma pesquisa deve ser estratificada 

quanto aos aspectos: (a) natureza; (b) abordagem; (c) objetivos; e, (d) procedimentos técnicos. 

Uma vez que a realização do presente trabalho pretende gerar conhecimentos para aplicação 

prática, esta pesquisa é de natureza aplicada, com abordagem tanto quantitativa, visto que 

busca avaliar o nível de eficiência e os ganhos de produtividade das empresas subvencionadas 

pelo programa INOVA-RN, quanto qualitativa, em virtude de objetivar a caracterização do 

perfil dos projetos fomentados com base nos aspectos da inovação tecnológica. Além disso, 

com relação aos objetivos, este estudo é descritivo-explicativo, identificando os fatores que 

determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos, mas também descrevendo os 

objetos de análise por meio de procedimentos técnicos como surveys (pesquisa de 

levantamento). 

  Nesse contexto, optou-se pela survey em função de esse método ser empregado 

quando se pretende obter dados ou informações sobre as características ou opiniões de um 

determinado grupo mediante instrumentos estruturados e predefinidos como questionários 

(FREITAS et al., 2000).   

Marshall e Rossman (2010, p. 33) e Blair et al. (2005) classificam um survey 

considerando o propósito em três segmentos: (1) exploratório: investigar um fenômeno 
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pouco compreendido; (2) explicativo: explicar os padrões relacionados ao fenômeno em 

questão; e, (3) descritivo: documentar e descrever o fenômeno de interesse. Com base nisso, 

esta pesquisa é caracterizada como um survey exploratório-explicativo. 

 Adicionalmente, um survey pode ser realizada de diferentes formas, as quais, Freitas et 

al. (2000) entendem como: (1) survey por observação direta; (2) survey face-a-face; (3) survey 

por telefone; (4) survey por correios; (5) survey por internet; (6) survey por meio de postos 

multimídia; e (7) survey por e-mail (ALMEIDA, 2010). 

  Na presente dissertação, foram utilizadas duas formas de surveys: (1) a survey por e-

mail, que consistiu no envio do questionário de pesquisa, dada as limitações de recursos e 

disponibilidade de alguns participantes em conceder uma entrevista; e, (2) a survey face-a-

face, compreendendo a entrevista e aplicação do questionário. 

 Uma pesquisa, também, deve considerar o número de momentos ou pontos no tempo 

em que os dados foram coletados. Para Blair et al. (2013) e Freitas et al. (2000), a análise dos 

dados é processada em: (1) cortes longitudinais - a coleta dos dados ocorre ao longo do 

tempo em períodos ou pontos especificados, buscando estudar a evolução ou as mudanças de 

determinadas variáveis ou, ainda, as relações entre elas; e/ou, (2) cortes transversais - a 

coleta dos dados ocorre em um só momento, pretendendo descrever e analisar o estado de 

uma ou várias variáveis em um dado momento (FREITAS et al., 2000, p. 2). 

No que concerne à coleta de dados, este trabalho adotou os dois estilos de plotagem, 

sendo o corte transversal para avaliar o nível de eficiência das empresas com dados de 2011. 

Já o corte longitudinal é utilizado para avaliar a evolução da produtividade das empresas 

fomentadas considerando a alteração na eficiência técnica e no nível tecnológico decorrente 

da variação do tempo e, portanto, compreendendo os períodos de 2011 e 2012. 

   

5.2.2 Desenvolvimento do instrumento de coleta de dados e processo de seleção da 

amostra 

 

 O questionário, principal instrumento de coleta de dados deste estudo, foi baseado no 

modelo conceitual de pesquisa proposto no Capítulo 1 (Figura 1.1, p. 12) e na fundamentação 

teórica desenvolvida nos Capítulos 2, 3 e 4, sendo as variáveis utilizadas no desenvolvimento 

desse instrumento adaptadas de estudos anteriores (por exemplo, REVILLA et al., 2003; 

HSU; HSUEH, 2009; LIU; LU, 2010; ALMEIDA, 2010) e, assim, preliminarmente, validadas 

pela revisão de literatura. 
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 A estrutura do questionário está dividida em duas partes. A primeira parte buscou 

avaliar o desempenho global da empresa, contemplando um conjunto de perguntas em relação 

às variáveis quantitativas apresentadas em cada uma das sete dimensões de investigação, 

conforme ilustrado no Quadro 5.4. 

 

Quadro 5.4 – Descrição da estrutura do questionário – parte 1 

ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO – PARTE 1 

DIMENSÃO OBJETIVO 
NÚMERO DE 

QUESTÃO 

Estrutura Caracterizar o ambiente da empresa 10 

Investimento 
Especificar o montante de capital aplicado no desenvolvimento do 

projeto 
4 

Tempo Determinar o tempo de execução do projeto 1 

Mercado Avaliar o nível de inserção da empresa no mercado 2 

Colaboração 
Representar o nível de relacionamentos colaborativos com agentes 

externos 
3 

Desempenho Especificar as saídas reais resultantes do desenvolvimento do projeto 6 

Ganho Líquido 

Determinar o ganho líquido devido à comercialização de um produto 

ou tecnologia, nova ou significativamente melhorada, gerado a partir 

do projeto 

3 

TOTAL DE QUESTÕES 29 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Na segunda parte, o questionário tem como função caracterizar o perfil dos projetos 

quanto aos aspectos da inovação tecnológica, envolvendo as variáveis qualitativas de pesquisa 

em seis dimensões distintas. Essas dimensões totalizam 12 questões, conforme o Quadro 5.5. 

 

Quadro 5.5 – Descrição da estrutura do questionário – parte 2 

ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO – PARTE 2 

DIMENSÃO OBJETIVO 

NÚMERO 

DE 

QUESTÃO 

Tipo de inovação Determinar o tipo de inovação desenvolvida 1 

Tipologia da inovação 
Determinar o grau de inovatividade do produto (bem ou 

serviço) ou da tecnologia gerada a partir do projeto 
1 

Orientação do mercado Identificar a qual mercado o projeto foi destinado 2 

Área técnica para a 

empresa 

Identificar se o projeto compreende uma área técnica nova 

para a empresa 
1 

Ciclo de vida do mercado 
Identificar se o mercado no qual o projeto foi inserido 

apresenta quedas ou expansão nas vendas 
1 

Barreiras à inovação 

Identificar a principal barreira governamental 1 

Identificar a principal barreira financeira 1 

Identificar a principal barreira organizacional 1 

Identificar a principal barreira mercadológica 1 

Identificar a principal barreira informacional 1 

Identificar a principal barreira com relação aos recursos 

humanos 
1 

TOTAL DE QUESTÕES 12 

Fonte: Elaboração própria. 
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 Posteriormente, ao desenvolvimento inicial do questionário, foi aplicado o teste piloto 

em 10 empresas desse programa de fomento. A seleção da amostra do pré-teste é não-

probabilística (HAIR et al., 2010), por escolha intencional e decorrente do interesse do 

proprietário e/ou coordenador do projeto em colaborar com o desenvolvimento da pesquisa, 

disponibilizando os dados requeridos. O pré-teste teve início, em junho de 2012, estendendo-

se até julho do mesmo ano. A Tabela 5.1 apresenta a estratificação da amostra do pré-teste da 

pesquisa, considerando as diferentes fases do projeto.  

 

Tabela 5.1 – Amostra do pré-teste da pesquisa 

  FASE DO PROJETO   

EDITAL 

NÚMERO 

DE 

PROJETOS 

EM 

CONTRATAÇÃO 

EM 

EXECUÇÃO 
ENCERRADO INCONCLUSO* 

NÚMERO 

DE 

EMPRESAS 

AMOSTRA 

PRÉ-TESTE 

INOVA I 25 0 2 21 2 25 7 

INOVA II 9 0 4 5 0 9 2 

INOVA III 9 0 4 3 2 6 1 

INOVA IV 6 0 6 0 0 4 0 

TOTAL 49 0 16 29 4 44 10 

 

* Projetos que não receberão a segunda parcela do capital contratado.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Na survey do teste piloto, utilizou-se, predominantemente, a forma por e-mail e face-a-

face, conforme a Tabela 5.2. Nesse momento, a escolha da forma, esteve condicionada à 

disponibilidade do coordenador e/ou proprietário para responder ao questionário pela opção 

desejada. 

 

Tabela 5.2 – Categorização das diferentes formas da survey com as taxas de frequências no pré-teste 

CATEGORIA DA SURVEY QUANTIDADE DE EMPRESAS % 

Observação direta 0 0,00% 

Face-a-face 7 70,00% 

Telefone 0 0,00% 

Correio 0 0,00% 

Postos multimídia 0 0,00% 

E-mail 3 30,00% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir dos resultados do pré-teste, foram realizados ajustes e correções tal como a 

exclusão da dimensão despesa e, com isso, a eliminação de 4 perguntas propostas no 

questionário preliminar (APÊNDICE B), devido à falta de confiabilidade dos dados. Sendo 
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assim, em seguida, foi possível elaborar um questionário com formato final apresentado no 

Apêndice C. 

No que diz respeito ao detalhamento da composição populacional, o Programa de 

Subvenção à Inovação Tecnológica para Micro e Pequena Empresa (Pappe Integração 

INOVA) da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte, durante o 

período de 2008 a 2011, contemplou 49 projetos de pesquisa em inovação tecnológica, a 

serem desenvolvidos por 44 empresas, em quatro editais de chamada pública. Ressalta-se que, 

desse grupo de empresas, quatro apresentaram mais de um projeto aceito no programa, sendo 

uma destas, do INOVA I, com novos projetos aceitos no INOVA III e IV, outras duas do 

INOVA I, com novos projetos aceitos no INOVA III e, uma do INOVA II, com novo projeto 

aceito no INOVA IV, conforme a Tabela 5.3.  

 

Tabela 5.3 – População dos projetos e empresas fomentados pela FAPERN 

EDITAL NÚMERO DE PROJETOS 

FOMENTADOS 

NÚMERO DE EMPRESAS 

FOMENTADAS 

INOVA I 25 25 

INOVA II 9 9 

INOVA III 9 6 

INOVA IV 6 4 

TOTAL 49 44 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Esses números e dados básicos, contendo nome da empresa, título do projeto e valor 

contratado, estão disponíveis no website da FAPERN. No entanto, essas informações foram 

insuficientes, resultando na solicitação, a partir de um e-mail enviado pela pesquisadora à 

Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da FAPERN, de outros dados 

necessários ao desenvolvimento da pesquisa. Em resposta, foram fornecidas informações 

referentes à: (1) setor de atividade econômica; (2) data de início e término do projeto; (3) 

nome do coordenador e responsável técnico na empresa; (4) endereço; (5) telefone para 

contato; e, (6) e-mails. 

A partir dos contatos de e-mail, uma carta convite (APÊNDICE A), com formato de 

um ofício, constando o símbolo da UFRN e do Programa de Pós-Graduação foi encaminhada, 

de forma individual, ao coordenador do projeto e ao responsável legal da empresa. A carta 

convite não apresentou qualquer dificuldade ao destinatário, sendo caracterizada como um 

instrumento de rápida leitura e, necessitando, somente, da realização do download do arquivo. 
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Adicionalmente, buscando manter o sigilo sobre o nome das empresas foi adotada uma 

codificação, caracterizada, nesse caso, por números cardinais. 

Com base no detalhamento da composição populacional e nas fases de 

desenvolvimento dos projetos aprovados, foi possível delimitar o plano amostral preliminar 

da pesquisa, concentrando-se nos projetos encerrados e nas empresas com projetos 

encerrados, visto que projetos em fase de andamento não possuem dados suficientes que 

possibilitem avaliar os benefícios dos investimentos em inovação. As Tabelas 5.4 e 5.5 

ilustram a população dos projetos encerrados e das empresas com projetos encerrados, 

respectivamente. 

 

Tabela 5.4 – População dos projetos classificada pela fase 

EDITAL 

NÚMERO 

DE 

PROJETOS 

FASE 

Em 

contratação 

Em 

execução 
Encerrado Inconcluso* 

INOVA I 25 0 2 21 2 

INOVA II 9 0 4 5 0 

INOVA III 9 0 4 3 2 

INOVA IV 6 0 6 0 0 

TOTAL 49 0 16 29 4 

* Projetos que não receberão a segunda parcela do capital contratado.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 5.5 – Empresas com projetos encerrados 

EDITAL NÚMERO DE EMPRESAS COM PROJETOS ENCERRADOS 

INOVA I 21 

INOVA II 5 

INOVA III 3 

INOVA IV 0 

TOTAL 28* 

* O número total de empresas da amostra corresponderá a 28, visto que uma empresa teve projetos aprovados e 

finalizados em dois editais do programa (INOVA I e INOVA III). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Uma vez que a seleção da amostra é não-probabilística (HAIR et al., 2010), balizada 

pelo interesse de participação inerente à empresa, o plano amostra final da survey restringiu-

se a 25 empresas vinculadas a 26 projetos do programa INOVA-RN. Portanto, a taxa de 

retorno obtida esteve centrada em 89% das empresas consideradas no plano amostral 

preliminar, sendo os 11% restantes referentes às empresas que se negaram, veementemente, a 

colaborar com o desenvolvimento da pesquisa. 

Adicionalmente, o plano amostral final da survey é caracterizado por diferentes 

tamanhos, dependendo das etapas de pesquisa descritas anteriormente (Ver Quadro 1.1, p. 
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10).  Considerando que o modelo conceitual da pesquisa está subdividido em três etapas, 

compostas por diferentes perspectivas, envolvendo: (1) Etapa I – projetos de pesquisa; (2) 

Etapa II – empresas; e, (3) Etapa III – empresas, a Tabela 5.6 apresenta o tamanho amostral 

por etapa de pesquisa. 

 

Tabela 5.6 – Tamanho amostral por etapa de pesquisa 

ETAPA TAMANHO AMOSTRAL OBJETO DE ANÁLISE 

I 26 Projetos de pesquisa 

II 16 Empresas 

III 16 Empresas 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 O tamanho amostral nas etapas II e III restringiu-se a um número de 16 empresas, 

devido a limitações nos dados das variáveis empregadas no modelo matemático utilizado para 

a execução das Análise Envoltória de Dados e Índice de Produtividade Malmquist, conforme 

expresso na subseção seguinte. 

Em síntese, este trabalho teve as formas da survey final, caracterizadas, 

predominantemente, pela coleta por e-mail (60,00%) e entrevista (40,00%), semelhante à 

survey do pré-teste.  

Por fim, o desenvolvimento da análise dos dados será delineado por meio da 

integração de duas abordagens não paramétricas: (1) Análise Envoltória de Dados (DEA); e, 

(2) Índice de Produtividade Malmquist. Os procedimentos adotados no emprego dessas 

abordagens são explicados a seguir. 

 

5.2.3 Descrição dos métodos para a análise de resultados 

 

 O passo inicial para a análise de resultados compreendeu o levantamento de uma lista 

das possíveis variáveis de input e output a serem empregadas no modelo matemático utilizado 

para a execução da Análise Envoltória de Dados. Essa seleção levou em consideração o 

contexto geral do estudo, o qual remete à avaliação da eficiência e dos ganhos de 

produtividade de empresas subvencionadas por capital governamental para a realização de 

pesquisas em inovação tecnológica. 

 Nesse panorama, articulando os referenciais teóricos sobre inovação tecnológica (Ver 

Quadro 2.4, p. 37), programas governamentais (Ver Quadros 3.7 e 3.8, p. 76-77) e avaliação 

de desempenho (Ver Quadro 4.2, p. 96) da literatura internacional e nacional nas últimas 
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décadas, foram propostas variáveis de quatro das sete dimensões de investigação: (1) estrutura 

(E); (2) investimento (I); (3) desempenho (D); e, (4) ganho líquido (G). Das dimensões 

estrutura e investimento, utilizaram-se, respectivamente, as variáveis: número total de 

funcionários da empresa (E1.1); quantidade de recursos desembolsada pela empresa para a 

execução do projeto (I2.1); e, quantidade de subsídio governamental recebido (I2.2); todas 

definidas como variáveis de input. Por outro lado, as dimensões ganho líquido e desempenho, 

representadas pelas variáveis: lucro direto devido à comercialização de produtos ou 

tecnologias, nova ou significativamente melhorada (G7.1); número de novos empregos (D6.2); 

e, crescimento nas vendas (D6.6); estas apresentadas como variáveis de output.  

Em face do exposto, a Figura 5.1 ilustra a representação gráfica do modelo preliminar 

das variáveis DEA para a análise de eficiência das empresas do programa INOVA-RN.  

 

Figura 5.1 – Modelo preliminar das variáveis DEA para a análise de eficiência das empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Subsequentemente à definição do modelo preliminar, a Tabela 5.7 expõe os dados das 

variáveis para cada uma das empresas da amostra. 

Número total de 

funcionários da empresa 

(funcionários) 

Capital FAPERN  

(R$) 

Capital EMPRESA  

(R$) 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESAS DO 

PROGRAMA 

INOVA-RN 

Número de novos empregos 

(empregos) 

Crescimento das vendas 

(%) 

Faturamento para o projeto 

INOVA-RN 

(R$) 

INPUT 

DMUs 

OUTPUT 

Coombs et al. (1996); Wallsten (2000); 

Evangelista et al. (2001); Revilla et al. 

(2003); Koga (2005); OCDE (2005); 

Özçelik; Taymaz (2008). 

Archibugi e Pianta (1996); Rogers 

(1998); Kleinknecht et al. (2002); 

Revilla et al. (2003); Linton et al. 

(2002); Koga (2005); Guan et al. 

(2006); Hsu e Hsueh (2009); Link e 

Scott (2009). 

Rogers (1998); Lach (2000); Wallsten (2000); Evangelista et al. 

(2001); Kleinknecht et al. (2002); Linton et al. (2002); Acs et al. 

(2002); Revilla et al. (2003); Hadegoorn et al. (2003); Flor e 

Oltra (2004); Smith (2005); OCDE (2005); Wang et al. (2007); 

Xiao et al. (2007); Sharma et al. (2008); Özçelik e Taymaz 

(2008); Hsu et al. (2009); Liu et al. (2010); Guan e Chen (2010). 

Lerner (1999); Revilla et al. (2003).  

 

Lerner (1999); Wallsten (2000); Lach 
(2000); Alvarez e Crespi (2003); Guan 

et al. (2006). 

 

Lach (2000); Wallsten (2000); 

Evangelista et al. (2001); Flor e Oltra 

(2004); OCDE (2005);Özçelik e 

Taymaz (2008); Moon et al. (2005); 

Hsu e Hsueh (2009); Lee, Park e Choi 

(2009). 
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Tabela 5.7 – Dados das variáveis DEA para cada uma das empresas da amostra 

PROGRAMA 

INOVA-RN 

VARIÁVEIS 

INPUT OUTPUT 

EDITAL EMPRESA E1.1 I2.2 I2.1 G7.1 D6.6 D6.2 

INOVA I 1 3 98.751,91 12.200,00 116.000,00 0,30 1 

INOVA I 2 3 98.235,00 10.000,00 0,00 0,00 0 

INOVA I 3 28 146.422,00 88.578,00 999.999,99 0,25 12 

INOVA I 4 50 99.978,00 200.000,00 20.000,00 0,05 5 

INOVA I 5 5 90.780,00 30.000,00 110.000,00 0,80 3 

INOVA I 6 6 96.196,00 50.000,00 120.000,00 0,15 0 

INOVA I 7 9 97.950,00 100.000,00 12.000,00 0,54 2 

INOVA I 8 10 73.375,00 15.000,00 240.000,00 0,70 8 

INOVA I 9 38 99.651,50 62.650,43 100.000,00 0,10 6 

INOVA I 10 1 76.859,24 20.000,00 10.000,00 0,05 0 

INOVA I 11 22 99.084,38 28.000,00 150.000,00 0,30 4 

INOVA I 12 18 99.970,00 13.297,64 0,00 0,00 0 

INOVA I 13 3 99.840,00 12.000,00 0,00 0,00 0 

INOVA I 14 4 99.971,00 71.000,00 150.000,00 0,00 0 

INOVA I 15 0 99.563,00 20.000,00 0,00 0,00 0 

INOVA I 16 5 88.740,00 12.000,00 0,00 0,00 0 

INOVA I 17 8 96.189,00 80.000,00 0,00 0,00 0 

INOVA I 18 9 99.879,00 200.000,00 800.000,00 0,20 6 

INOVA II 19 5 99.744,00 43.256,00 0,00 0,00 0 

INOVA II 20 37 119.589,00 20.000,00 0,00 0,00 0 

INOVA II 21 0 95.474,68 7.000,00 0,00 0,00 0 

INOVA II 22 11 99.947,00 83.271,43 360.000,00 0,00 0 

INOVA II 23 12 77.205,40 15.000,00 639.134,84 6,48 8 

INOVA III 24 2 82.600,00 10.700,00 10.000,00 0,10 0 

INOVA III 25 3 83.587,64 10.000,00 25.000,00 0,45 4 

INOVA III 8 10 71.160,00 12.500,00 300.000,00 0,25 6 

Inputs: E1.1: número total de funcionários da empresa (funcionários); I2.1: quantidade de recursos desembolsada 

pela empresa para a execução do projeto (R$); e, I2.2: quantidade de subsídio governamental recebido(R$). 

Outputs: G7.1: lucro direto devido à comercialização de produtos ou tecnologias, novos ou significativamente 

melhorados (R$); D6.2: número de novos empregos (empregos); e, D6.6: crescimento nas vendas (%). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com base na Tabela 5.7, percebe-se que, para algumas empresas, nesse caso, a 2, 12, 

13, 15, 16, 17, 19, 20 e 21, existem limitações nos dados referentes às variáveis de output, 

uma vez que esse grupo de empresas, até o momento da pesquisa, não havia comercializado 

os produtos/tecnologias resultantes dos projetos fomentados e, dessa forma, não apresentavam 

saídas para as dimensões ganho líquido e desempenho. Tal realidade, muitas vezes, se 

justifica pelo fato de os processos de P&D serem marcados por uma lacuna no tempo, isto é, a 

adição de inputs não conduz, imediatamente, ao aumento dos outputs (GRILICHES, 1979; 

WANG; HUANG, 2007; SHARMA; THOMAS, 2008).  

A partir disso, optou-se pela exclusão dessas 9 DMUs, visto que a completa falta de 

dados nas variáveis de output, ocasiona a não convergência da função objetivo, inviabilizando 

o cálculo da eficiência. A Tabela 5.8 ilustra os dados das respectivas variáveis a serem 

aplicadas ao modelo DEA para a amostra final. 
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Tabela 5.8 – Dados das variáveis DEA para amostral final  

PROGRAMA 

INOVA-RN 
VARIÁVEIS 

INPUT OUTPUT 

EDITAL EMPRESA E1.1 I2.2 I2.1 G7.1 D6.6 D6.2 

INOVA I 1 3 98.751,91 12.200,00 116.000,00 0,30 1 

INOVA I 3 28 146.422,00 88.578,00 999.999,99 0,25 12 

INOVA I 4 50 99.978,00 200.000,00 20.000,00 0,05 5 

INOVA I 5 5 90.780,00 30.000,00 110.000,00 0,80 3 

INOVA I 6 6 96.196,00 50.000,00 120.000,00 0,15 0 

INOVA I 7 9 97.950,00 100.000,00 12.000,00 0,54 2 

INOVA I 8 10 73.375,00 15.000,00 240.000,00 0,70 8 

INOVA I 9 38 99.651,50 62.650,43 100.000,00 0,10 6 

INOVA I 10 1 76.859,24 20.000,00 10.000,00 0,05 0 

INOVA I 11 22 99.084,38 28.000,00 150.000,00 0,30 4 

INOVA I 14 4 99.971,00 71.000,00 150.000,00 0,00 0 

INOVA I 18 9 99.879,00 200.000,00 800.000,00 0,20 6 

INOVA II 22 11 99.947,00 83.271,43 360.000,00 0,00 0 

INOVA II 23 12 77.205,40 15.000,00 639.134,84 6,48 8 

INOVA III 24 2 82.600,00 10.700,00 10.000,00 0,10 0 

INOVA III 25 3 83.587,64 10.000,00 25.000,00 0,45 4 

INOVA III 8 10 71.160,00 12.500,00 300.000,00 0,25 6 

Inputs: E1.1: número total de funcionários da empresa (funcionários); I2.1: quantidade de recursos desembolsada 

pela empresa para a execução do projeto (R$); e, I2.2: quantidade de subsídio governamental recebido(R$). 

Outputs: G7.1: lucro direto devido à comercialização de produtos ou tecnologias, novos ou significativamente 

melhorados (R$); D6.2: número de novos empregos (empregos); e, D6.6: crescimento nas vendas (%). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Definido o modelo preliminar das variáveis DEA, bem como as DMUs a serem 

analisadas, inicia-se a escolha dos modelos matemáticos. Estudos relacionados à aplicação da 

DEA para avaliação de P&D fazem uso do modelo clássico BCC (ALMEIDA, 2010; HSU et 

al., 2009; WANG et al., 2007; MOON et al., 2005; REVILLA et al., 2003), já que, na 

avaliação da eficiência de atividades de P&D subvencionadas por fundos governamentais, 

existe interesse tanto em determinar a eficiência técnica quanto esclarecer os retornos 

variáveis à escala, principalmente, quando se pretende auxiliar o direcionamento de recursos 

limitados a práticas promissoras. Corroborando essa afirmação, foi adotado, na presente 

dissertação, o modelo convencional DEA-BCC (BANKER et al., 1984), empregado para 

avaliar o nível de eficiência técnica, bem como definir se existem retornos à escala crescente, 

decrescente ou constante nas 16 empresas fomentadas com recursos do INOVA-RN. 

No que concerne à orientação dos modelos, assumiu-se a orientação à maximização 

dos outputs, estando tal decisão suportada no objetivo da pesquisa, dando ênfase, sobretudo, 

ao que é produzido com base nos recursos financeiros investidos em inovação tecnológica. 

Em síntese, com a definição dos modelos matemáticos, se buscou, articulando as 

variáveis de input e output, preliminarmente, definidas, estabelecer o modelo final das 

variáveis DEA.  
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Na especificação das variáveis, foi adotado o método stepwise com a finalidade de 

analisar a significância das variáveis por meio da avaliação dos escores de eficiência 

(WAGNER; SHIMSHAK, 2007). Essa análise exploratória partiu do modelo preliminar, 

anteriormente, mencionado, mapeando o comportamento da eficiência por meio da presença 

ou ausência de algumas variáveis. A Tabela 5.9 apresenta a eficiência média, a mediana e a 

quantidade de DMUs eficientes para cada combinação de variáveis proposta, tendo como 

amostra as 16 empresas do INOVA-RN apresentadas na Tabela 5.8. 

 

Tabela 5.9 – Seleção de variáveis pelo método stepwise 

MODELO 

EFICIÊNCIA 
Quantidades de 

DMUs eficientes 
Média Mediana 

BCC-O BCC-O BCC-O 

COMPLETO 75,93% 100,00% 8 

Sem NÚMERO DE NOVOS EMPREGOS 64,25% 62,63% 8 

Sem CRESCIMENTO DAS VENDAS 75,87% 100,00% 8 

Sem NÚMERO DE NOVOS EMPREGOS e 

CRESCIMENTO DAS VENDAS 
63,68% 62,63% 8 

Sem NÚMERO TOTAL DE FUNCIONÁRIOS DA 

EMPRESA 
55,91% 46,79% 5 

Sem NÚMERO TOTAL DE FUNCIONÁRIOS DA 

EMPRESA e NÚMERO DE NOVOS EMPREGOS 
44,11% 21,34% 5 

Sem NÚMERO TOTAL DE FUNCIONÁRIOS DA 

EMPRESA e CRESCIMENTO DAS VENDAS 
55,90% 46,79% 5 

Sem NÚMERO TOTAL DE FUNCIONÁRIOS DA 

EMPRESA; NÚMERO DE NOVOS EMPREGOS e 

CRESCIMENTO DAS VENDAS 

43,71% 21,34% 5 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Embora a maior média (75,93%) e a mediana (100,00%) dos índices de eficiência, 

bem como a quantidade de DMUs eficientes (8 DMUs) estejam associadas ao modelo 

completo, alguns autores (DYSON et al., 2001) sugerem que, na técnica DEA, a possibilidade 

de um número maior de unidades atingirem o desempenho máximo e, consequentemente, 

elevar a eficiência média e a mediana, aumenta com o número de variáveis. Dessa forma, 

baseado nos dados resultantes dessa análise exploratória, coube aos critérios, julgamento e 

expertise do pesquisador, embasado na teoria especialista (REVILLA et al., 2003; 
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ALVAREZ; CRESPI, 2003; KOGA, 2005; GUAN et al., 2006; HSU; HSUEH, 2009; 

ALMEIDA, 2010; WANG et al., 2013) a escolha do modelo final das variáveis DEA.  

Fundamentado nesse arcabouço teórico, optou-se pela exclusão da variável de input 

“número total de funcionários da empresa”, uma vez considerada a relevância das demais 

variáveis de input, relacionadas à dimensão investimento, e das variáveis de output como 

variáveis explicativas do nível de eficiência, mas também, por ser uma variável pouco 

impactante quando são analisadas pequenas empresas de base tecnológico, considerando o 

fato de possuem como característica interna um número restrito de funcionários, conforme 

representado pela Figura 5.2. As estatísticas descritivas para os dados das variáveis do modelo 

final estão expressas na Tabela 5.10.  

 

Figura 5.2 – Modelo final das variáveis DEA para a análise de eficiência das empresas 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 5.10 – Estatística descritiva para os dados das variáveis do modelo final 

ESTATÍSTICA 
CAPITAL 

FAPERN 

(R$) 

CAPITAL 

EMPRESA 

(R$) 

FATURAMENTO 

(R$) 

CRESCIMENTO 

NAS VENDAS 

(%) 

NÚMERO 

DE NOVOS 

EMPREGOS 

(empregos) 

Média 93.729,3 59.347,05 244.831,46 0,63 3,82 

Mediana 97.950,00 30.000,00 120.000,00 0,25 4,00 

Desvio-padrão 17.249,28 60.942,91 296.120,41 1,53 3,56 

Mínimo 71.160,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 

Máximo 146.422,00 200.000,00 999.999,99 6,48 12,00 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em outro crivo, para reportar os resultados finais referentes à terceira etapa da 

pesquisa, foi proposta a integração da Análise Envoltória de Dados e do Índice de 

Produtividade Malmquist (COOK; SEIFORD, 2009), possibilitando a avaliação da evolução 

da produtividade das empresas do programa INOVA-RN por meio do cálculo das alterações 

na eficiência técnica e no nível de tecnológico decorrente da variação do tempo. 

Capital FAPERN  

(R$) 

Capital EMPRESA  

(R$) 

 

 

 

EMPRESAS DO 

PROGRAMA 

INOVA-RN 

Número de novos empregos 

(empregos) 

Crescimento das vendas 

(%) 

Faturamento para o projeto 

INOVA-RN 

(R$) 

INPUT DMUs OUTPUT 
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Considerando que o Índice Malmquist utiliza uma combinação entre os inputs e outputs de um 

DMU em dois períodos, foram considerados dados de 2011 e 2012.  

Para a análise DEA-Malmquist, devido a restrições na consecução de dados em painel, 

foi excluída a variável de output “número de novos empregos”, sendo o modelo final das 

variáveis DEA-Malmquist, definido pelas variáveis de input: quantidade de recursos 

desembolsada pela empresa para a execução do projeto (I2.1); e, quantidade de subsídio 

governamental recebido (I2.2); e, pelas variáveis de output: lucro direto devido à 

comercialização de produtos ou tecnologias, novos ou significativamente melhorados (G7.1); 

e, crescimento nas vendas (D6.6), conforme a Figura 5.3. 

 

Figura 5.3 – Modelo final das variáveis DEA-Malmquist para a análise de eficiência das empresas 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Analogamente, ao modelo DEA-BCC, o DEA-Malmquist foi empregado, unicamente, 

nas 16 empresas da amostra final. Contudo, diferentemente do modelo BCC com retornos 

variáveis à escala, para o DEA-Malmquist decidiu-se pelos modelos com retornos constantes 

a escala, visto que, quando baseado em modelos de retornos variáveis à escala, este fornece 

medidas sistematicamente tendenciosas sobre as mudanças da produtividade total de uma 

DMU, principalmente, quando as eficiências são calculadas com períodos mistos (t e t + 1; t + 

1 e t) (GRIFELL-TATJÉ; LOVELL, 1995). 

Por fim, testes de hipóteses foram realizados sob a perspectiva de validar ou refutar as 

hipóteses de pesquisas propostas no modelo conceitual de investigação, buscando analisar a 

influência de fatores organizacionais e ambientais ao modelo proposto. Tais fatores 

distribuem-se nas variáveis: (1) tamanho da empresa (E1.1); (2) idade da empresa (E1.2); (3) 

anos de experiência do proprietário na área da inovação tecnológica (E1.4); (4) anos de 

experiência do coordenador na área da inovação tecnológica (E1.5); (5) quantidade total de 

Capital FAPERN  

(R$) 

Capital EMPRESA  

(R$) 

 

 

 

EMPRESAS DO 

PROGRAMA 

INOVA-RN 

Crescimento das vendas 

(%) 

Faturamento para o projeto 

INOVA-RN 

(R$) 

INPUT DMUs OUTPUT 
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recursos investida no projeto (I2.4); (6) colaborações com clientes (C5.1); (7) colaborações com 

fornecedores (C5.2); e, (8) colaborações com universidades (C5.3). 

Quanto aos testes estatísticos, a literatura DEA tem recomendado os testes não 

paramétricos Mann-Whitney U (GROSSKOPF; VALDMANIS, 1987; BROCKETT; 

GOLANY, 1996; REVILLA et al., 2003) e Kruskal-Wallis (SUEYOSHI; AOKI, 2001; 

REVILLA et al., 2003), visto que os resultados dos escores de eficiência não necessariamente 

ajustam-se dentro de um distribuição normal padrão (REVILLA et al., 2003). Nesta 

dissertação, foi utilizado o teste de Mann-Whitney U, corroborando os trabalhos de Grosskopf 

e Valdmanis (1987), Brockett e Golany (1996), Revilla et al. (2003) e Almeida (2010).   

Na compilação dos dados, foram aplicados diferentes softwares em cada etapa: (1) 

IBM SPSS Statistics version 20.0, para a descrição estatística das variáveis e eficiências, bem 

como no mapeamento dos resultados das observações referentes à segunda parte do 

questionário; (2) R i386 version 2.15.1, na execução dos testes estatísticos; (3) Banxia 

Software Frontier Analyst Profissional version 3.2, para determinar a eficiência das unidades 

avaliadas; e, (4) Microsoft Office Excel Solver version 2010, para executar o modelo DEA-

Malmquist.  

A Figura 5.4 sistematiza os métodos para a análise de resultados empregados no 

presente estudo. 
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Figura 5.4 – Métodos para a análise de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA II ETAPA III 
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PROJETO 

 

 

ETAPA I 

Caracterizar os aspectos da inovação 

tecnológica. 

CAPÍTULO 6 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo pretende-se apresentar e discutir os resultados obtidos mediante as 

pesquisas empreendidas em micro e pequenas empresas fomentadas pelo Programa PAPPE 

Integração INOVA-RN – Programa de Subvenção à Inovação Tecnológica para Micro e 

Pequena Empresa do Rio Grande do Norte. Os resultados serão expostos em três etapas, que 

contemplam objetivos específicos distintos. A Figura 6.1 ilustra a estrutura de apresentação 

dos resultados. 

 

Figura 6.1 – Estrutura de apresentação dos resultados 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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ETAPA II 

Avaliar quantitativamente o nível de 

eficiência. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Dividir as empresas do programa INOVA-RN 

com projetos encerrados por segmento 

 

Dividir as empresas do programa INOVA-RN 

com projetos encerrados por tamanho 
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6.1 ETAPA I – PERFIL DOS PROJETOS DO PROGRAMA INOVA-RN 

 

6.1.1 PAPPE Integração INOVA-RN – Programa de Apoio à Pesquisa em Inovação 

Tecnológica para Micro e Pequena Empresa 

 

O Programa de Apoio à Pesquisa em Inovação Tecnológica – PAPPE Integração 

INOVA-RN – foi lançado em 2008, visando ao apoio financeiro, na forma de subvenção 

econômica, ao custeio de atividades de pesquisa, desenvolvimento e/ou inovação (P,D&I) 

realizados por microempresas e empresas de pequeno porte do Estado do Rio Grande do 

Norte (MEEPPs) (FAPERN, 2011).  

Ao longo de quatro anos, 2008 a 2011, o programa INOVA-RN movimentou R$ 

4.199.217,49 milhões para 49 projetos, distribuídos em quatro editais de chamada pública. 

Diferentemente da realidade dos programas governamentais de países desenvolvidos como no 

caso do SBIR, maior programa de subvenção pública a pequenas empresas dos EUA, que, 

entre os anos de 1983 a 1997, teve fornecido mais de US$ 7 bilhões para pequenas empresas 

de alta tecnologia (LERNER, 1999). Na Inglaterra, os investimentos foram superiores a £ 9 

milhões para o SMART, somente no ano de 1988 (MOORE; GARNSEY, 1993).  

Tal disparidade permanece no panorama dos países de economia em desenvolvimento. 

O Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (ITDP), em Taiwan, teve gastos 

totais em P&D, de 1997 a 2005, correspondentes a 567,19 milhões de dólares distribuídos 

entre 189 projetos (HSU; HSUEH, 2009). Isto implica, aproximadamente, US$ 3 milhões por 

projeto. No caso da Turquia, as despesas com P&D apresentaram aumentos constantes, após a 

crise econômica de 1994, atingindo em 2000, um equivalente a US$ 350 milhões (OZÇELIK; 

TAYMAZ, 2008). 

 É evidente, portanto, a distância entre os valores disponibilizados nos países citados e 

o montante alocado no Brasil. No entanto, a discrepância no volume de recursos alocados a 

investimentos em inovação tecnológica também se faz presente entre as regiões do Brasil. 

Enquanto o programa PIPE (Programa de Inovação Tecnológica em Pequena Empresa), da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, movimentou, no primeiro ano, 

1997, R$ 9.278.406,90 milhões entre 53 projetos, disponibilizando, em média, R$ 175 mil por 

projeto (ALMEIDA, 2010), o INOVA-RN esteve fornecendo R$ 2.442.236,2 milhões a 25 

projetos, resultando em cerca de R$ 98 mil para cada projeto, 44% a menos, em relação ao 

subsídio financeiro de um projeto PIPE. A Tabela 6.1 apresenta a distribuição dos 
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investimentos do Programa de Subvenção à Inovação Tecnológica para Micro e Pequena 

Empresa do Estado do Rio Grande Norte – PAPPE Integração INOVA-RN. 

 

Tabela 6.1 – Distribuição dos investimentos do INOVA-RN entre 2008 a 2011 

ANO EDITAL 
VOLUME INVESTIDO 

(R$) 

2008 INOVA I 2.284.599,64 

2009 INOVA II 746.958,30 

2010 INOVA III 545.914,60 

2011 INOVA IV 621.744,95 

TOTAL 4.199.217,49 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados fornecidos pela FAPERN. 

 

Em outra perspectiva, programas como o SBIR, nos EUA, o SMART na Inglaterra e o 

PIPE, na região Sudeste do Brasil, possuem apoio financeiro em duas fases consecutivas: (1) 

Fase I - orientada a determinação do mérito científico, tecnológico e a viabilidade econômica 

do projeto; e, (2) Fase II – caracterizada pela ênfase na comercialização. Em contrapartida a 

essa estrutura financeira, o INOVA-RN concede subsídios somente à fase de pesquisa e 

desenvolvimento, subdividindo a distribuição do montante de capital contratado em duas 

parcelas: (1) 1ª Parcela – entrega 50% do capital contratado dada a aprovação do projeto; e, 

(2) 2ª Parcela – concede os 50% restantes, quando comprovado progresso entre 50% a 60% 

no cronograma de atividades proposto. A Tabela 6.2 sistematiza o volume de investimentos 

entre a primeira e segunda parcela.  

 

Tabela 6.2 – Sistematização do volume de investimento entre a primeira e a segunda parcela 

ANO EDITAL 
VOLUME INVESTIMENTO (R$) 

1ₐ PARCELA 

VOLUME INVESTIMENTO (R$) 

2ₐ PARCELA 

2008 INOVA I 1.300.494,28 - 

2010 INOVA I 274.745,74 630.932,42 

2011 INOVA I - 78.427,20 

2009 INOVA II 550.174,19 - 

2010 INOVA II - 118.696,56 

2011 INOVA II 
 

78.087,55 

2010 INOVA III 452.175,54 - 

2011 INOVA III - 93.739,06 

2011 INOVA IV 621.744,95 - 

TOTAL (R$) 3.199.334,70 999.882,79 

Volume investido (R$) 4.199.217,49 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados fornecidos pela FAPERN. 
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Considerando o número de projetos aprovados, a Tabela 6.3 exibe o montante de 

capital contratado por edital do programa INOVA. Subsequentemente, a Tabela 6.4 ilustra o 

volume investido em função do montante de capital contratado. 

 

Tabela 6.3 – Montante de capital contratado por edital do programa INOVA 

ANO EDITAL QUANTIDADE DE PROJETOS 
MONTANTE DE CAPITAL 

CONTRATADO 

2008 INOVA I 25 2.442.236,20 

2009 INOVA II 9 916.956,78 

2010 INOVA III 9 751.625,90 

2011 INOVA IV 6 1.243.489,90 

TOTAL 49 5.354.308,78 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados fornecidos pela FAPERN. 

 

Tabela 6.4 – Volume investido em função do montante de capital contratado 

EDITAL 

MONTANTE 

DE CAPITAL 

CONTRATADO 

VOLUME INVESTIDO 

1ª PARCELA (R$) 

VOLUME INVESTIDO 

2ª PARCELA (R$) 
 

(R$) F P C F P C  

I 2.442.236,20 1.575.240,02 0 0 709.359,62 78.505,20 79.131,36  

II 916.956,78 550.174,19 0 0 196.784,11 169.998,48 0  

III 751.625,90 452.175,54 0 0 93.739,06 129.929,78 75.781,52  

IV 1.243.489,90 621.744,95 0 0 0 621.744,95 0  

TOTAL 5.354.308,78 3.199.334,70 0 0 999.882,79 1.000.178,41 154.912,88  

 
(%) 

F P C F P C TOTAL 

 59,75 0 0 18,67 18,68 2,89 100% 

 PROJETO FINALIZADO PENDENTE CANCELADO TOTAL 

 I 21 2 2 25 

 II 5 4 0 9 

 III 3 4 2 9 

 IV 0 6 0 6 

 TOTAL 29 16 4 49 

(F): Finalizado; (P): Pendente; e, (C): Cancelado. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados fornecidos pela FAPERN. 

 

Analisando a Tabela 6.3, percebe-se que, em média, o programa INOVA aprovou 

12,25 projetos no período de 2008 a 2011, sendo 51,02% do total de projetos aprovados 

referente ao Edital I, 18,37% aos Editais II e III e 12,24% ao Edital IV. Em 2008, o Edital I 

deteve o maior montante de capital contratado, concentrando 45,61% de todo o volume de 

recursos do programa. Em seguida, com 23,22%, 17,13% e 14,04% têm-se os Editais IV, II e 

III, respectivamente. O Edital IV totaliza o maior montante médio de recursos financeiros por 

projeto.   

Adicionalmente, visto que o repasse de capital no programa INOVA acontece em duas 

parcelas e respaldado nos dados da Tabela 6.4, observa-se que do montante total de capital 

contratado, 59,75% (R$ 3.119.334,70 milhões) foram entregues na primeira parcela do 
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repasse, sendo os 40,25% (R$ 2.154.974,08 milhões) restantes entregues na segunda parcela. 

Todavia, até o momento da pesquisa, apenas 18,67% do volume de recursos da segunda 

parcela (R$ 999.882,79 mil) foram disponibilizados. Isso implica 59,2% dos projetos 

aprovados com repasses encerrados. Vale enfatizar que os 18,68% restantes do volume de 

recursos da segunda parcela devem ainda ser entregues entre dois projetos do Edital I, quatro 

do Edital II e III e seis do Edital IV. Os projetos com atrasos nas prestações de conta e na 

entrega dos relatórios técnicos tiveram a segunda parcela do repasse cancelada, totalizando 

2,89% do volume de recursos da segunda parcela (R$ 154.912,88 mil).  

 Com base nesses dados, constata-se a existência de projetos aprovados em 2008 e 

2009 que continuando em fase de execução, com tempo de desenvolvimento entre 36 a 48 

meses. Tais projetos receberam, até o presente momento, somente o capital referente à 

primeira parcela do repasse, ou seja, cerca de 50% do recurso aprovado. Essa realidade pode 

contribuir para o insucesso comercial da inovação, devido à rápida taxa de mudança 

tecnológica (BALKIN; GOMEZ-MEJIA, 1987).   

 Para ilustrar o número de projetos aprovados e o montante de capital contratado ao 

longo dos anos, é proposta a Tabela 6.5.  

 

Tabela 6.5 – Número de projetos aprovados e montante total investido ao longo dos anos 

 
EVOLUÇÃO NO TEMPO DADOS FINANCEIROS 

Edital 2008 2009 2010 2011 
Montante de Capital 

Contratado (R$) 
Média (R$) 

I 25 
   

R$ 2.442.236,20 R$ 97.689,45 

II 
 

9 
  

R$ 916.956,78 R$ 101.884,09 

III 
  

9 
 

R$ 751.625,90 R$ 83.513,99 

IV 
   

6 R$ 1.243.489,90 R$ 207.248,32 

Proj/ano 25 9 9 6 
  

Proj/acum. 25 34 43 49 
  

Fonte: Elaboração própria com base nos dados fornecidos pela FAPERN. 

 

Ao subdividir o montante de capital contratado por edital, foi possível realizar 

algumas observações: (1) o edital I deteve o maior montante de capital contratado, na ordem 

de R$ 2.442.236,20 milhões. No entanto, apresentou o segundo menor montante médio de 

recursos financeiros por projeto, R$ 97.689,45 mil; (2) o edital IV, embora não possuindo o 

maior montante de capital contratado, concentra a maior média de recursos por projeto, R$ 

207.248,32 mil; (3) os anos de 2009 e 2010 apresentaram as maiores reduções nas taxas de 

investimento; e, (4) o edital III representa a maior queda na taxa de investimento quando 



141 

 

 

comparado com os demais editais e, portanto, a menor média de recurso financeiro por 

projeto, R$ 83.513,99 mil. 

No programa INOVA-RN, os projetos de pesquisa a serem subvencionados devem, 

primeiramente, ser enquadrados em temas referentes às seguintes áreas: Agronegócio, Têxtil, 

Confecção, Alimentos, Saúde – insumos e novas técnicas, Aproveitamento de Resíduos, 

Reciclagem, Controle de Poluentes, Biocombustíveis, Energias Alternativas, Nanotecnologia, 

Neurociência, Biotecnologia, Mineração, Petróleo e Gás, Tecnologia da Informação e 

Comunicação e Turismo. Visando apresentar a distribuição dos recursos financeiros do 

INOVA-RN por área de concentração do projeto, é proposta a Tabela 6.6. 

 

Tabela 6.6 – Distribuição dos recursos financeiros do INOVA-RN por área de concentração 

ANO 
Aproveitamento 

de resíduos 
Biotecnologia TIC* Turismo Engenharia 

TOTAL DE 

PROJETOS 

2008 2 2 10 1 10 25 

2009 1 3 4 0 1 9 

2010 1 0 3 0 5 9 

2011 0 2 4 0 0 6 

Total de 

projetos 
4 7 21 1 16 49 

Média de 

projetos 

por ano 

1 1,75 5,25 0,25 4 12,25 

Montante 

de capital 

contratado 

(R$) 

406.793,00 1.013.499,30 2.350.377,72 76.859,24 1.506.779,52 5.354.308,78 

Média em 

R$ por 

projeto 

101.698,25 144.785,61 R$ 111.922,75 76.859,24 94.173,72 
 

*TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados fornecidos pela FAPERN. 

 

 

No cenário do INOVA-RN, as principais áreas de concentração dos projetos de 

pesquisa fomentos recorrem ao (1) aproveitamento de resíduos; (2) biotecnologia; (3) 

tecnologia da informação e comunicação; (4) turismo; e, (5) a grande área das engenharias, 

esta tendo sido enquadrada segundo julgamento do pesquisador. Dentre todas essas áreas, 

destaca-se a área de Tecnologia da Informação e Comunicação, no que diz respeito ao número 

de projetos aprovados e, consequentemente, ao volume de recursos financeiros contratados. 

A grande área das engenharias é a segunda maior área de concentração dos projetos, 

totalizando um montante de R$ 1.506.779,52 milhão, distribuídos entre 16 projetos. Embora 

as áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação e das Engenharia possuam volume 

totais de recursos financeiros contratados superiores, o valor médio por projeto é inferior ao 



142 

 

 

da área de Biotecnologia, a qual disponibilizou R$ 144.785,61 a cada projeto. Outra área de 

concentração dos projetos em destaque é o Turismo, que apresentou o menor volume de 

recurso financeiro contratado, sendo representada por, apenas, um projeto.  

Ademais, um ponto importante a ser analisado faz referência à concentração de 

projetos por empresa. A Tabela 6.7 expõe a quantidade de projetos por empresas entre 2008 a 

2011. Nesse período, o programa INOVA-RN concedeu subsídios financeiros a 49 projetos, 

vinculados a 44 micro e pequenas empresas do Estado do Rio Grande do Norte. Segundo 

dados da tabela, 90,91% dos projetos estão totalmente descentralizados, enquanto os 9,09% 

restantes foram distribuídos em, no mínimo, 2 e, no máximo, 3 por empresa. 

 

Tabela 6.7 – Quantidade de projetos por empresa 

NÚMERO DE PROJETOS 

POR EMPRESA 
EMPRESAS 

TOTAL DE 

PROJETOS 
% 

1 40 40 90,91% 

2 3 6 6,82% 

3 1 3 2,27% 

TOTAL 44 49 100,00% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados fornecidos pela FAPERN. 

 

Em síntese, o INOVA-RN é um programa governamental de fomento à inovação 

tecnológica em estágio inicial de desenvolvimento, inserido em uma região carente em 

infraestruturas e política pública estadual que suporte o processo científico e tecnológico. 

Com base no exposto, é possível identificar o quão distante é a realidade desse 

programa, com outros programas brasileiros, sendo essa disparidade, ainda mais latente, 

quando comparada a programas como o SBIR, nos EUA. 

 

6.1.2 Tipos de inovação apresentados pelos projetos INOVA-RN 

 

 Para apresentar os tipos de inovação empregados pelos projetos do programa INOVA-

RN, foi adotada a classificação sugerida pelo Manual de Oslo (OCDE, 2005, p. 55), a qual 

admite quatro diferentes categorias: (1) Inovação em Produto; (2) Inovação em Processo; (3) 

Inovação em Marketing; e, (4) Inovação Organizacional. A Figura 6.2 ilustra os percentuais 

para cada uma dessas categorias, conforme apresentados nos projetos INOVA. 
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Figura 6.2 – Tipos de inovação apresentados pelos projetos INOVA 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Concordando com Scherer (1982), Pavitt (1984) e Utterbach et al. (1975), os 

resultados apresentados pelos projetos do programa INOVA-RN estão concentrados em 

inovações do tipo produto, com 73,08% (19 projetos) e, 23,08% (6 projetos) relacionadas a 

inovações por processo. Tal realidade admite a hipótese de que o tipo de inovação está 

associada à estratégia de competitividade e crescimento adotada pela empresa, conforme 

respaldado em Utterbach et al. (1975). Sendo assim, as inovações em produto estiveram 

estimuladas pelas necessidades de mercado e, consequentemente, voltadas à maximização do 

desempenho do produto, enquanto as inovações por processo almejaram a minimização dos 

custos, impulsionadas por fatores ligados à produção.  

Adicionalmente, a predominância de inovações do tipo produto relaciona-se ao perfil 

das micro e pequenas empresas, as quais são mais propensas a envolver inovação de produto 

em vez de processo (HOFFMAN et al., 1998). 

Com menor frequência, estão as inovações do tipo organizacional e em marketing.  Á 

medida que existiu um projeto (3,85%) relacionado à inovação organizacional, não foi 

identificada nenhuma inovação praticada em marketing. Isso se justifica pelo fato de a 

introdução desses tipos de inovações ser recente e na tendência das organizações em não 

considerar as inovações não-tecnológicas nas suas estratégias de competitividade e 

crescimento.  
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6.1.3 Tipologia da inovação apresentada pelos projetos INOVA-RN 

 

 Com o objetivo de investigar o grau de novidade das mudanças tecnológicas 

resultantes dos projetos fomentados pelo programa INOVA-RN decidiu-se pela aplicação do 

modelo de Kleinschmidt e Cooper (1991), que propõe uma distinção em três níveis: (a) alto 

nível inovativo; (b) moderado nível inovativo; e, (c) baixo nível inovativo. A Figura 6.4 

expõe a distribuição das inovações dos projetos INOVA-RN em função da tipologia 

apresentada. 

 

Figura 6.3 – Tipologias da inovação apresentadas pelos projetos INOVA-RN 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

No conjunto de inovações dos projetos INOVA-RN, 57,69% foram definidas como 

inovações com moderado nível inovativo. Isso inclui linhas de produtos/processos menos 

inovativas para a empresa e em novos itens para uma linha de produtos/processos existentes. 

Esse panorama assemelha-se ao encontrado no trabalho de Kleinschmidt e Cooper (1991), em 

que a maioria das inovações, 42,7% (15 projetos), apresentou moderado nível inovativo. 

Segundo esses autores, inovações desse tipo não são suficientemente inovadoras para 

proporcionar vantagens competitivas à organização.  

Por outro lado, as inovações com alto e baixo grau de inovatividade estiveram 

representadas em, respectivamente, 11,54% (3 projetos) e 30,77% (8 projetos) dos projetos 

fomentados. Diferentemente dos resultados de Kleinschmidt e Cooper (1991), em que 30,2% 

correspondiam a inovações altamente inovadoras e 22,6% aos casos com baixo nível 
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inovativo. Enquanto as inovações, com alto grau de inovatividade, oferecem oportunidades 

para a diferenciação e vantagem do produto/processo, as inovações, com baixos níveis de 

inovatividade, reportam a modificações não inovadoras em produtos/processo, revisões e 

melhorias em custos. Apesar disso, essas inovações, por apresentaram menores níveis de 

incerteza, podem proporcionar maior taxa de sucesso (KLEINSCHMIDT; COOPER, 1991).     

 

6.1.4 Orientação do mercado apresentada nos projetos INOVA-RN 

 

 Buscando analisar o contexto mercadológico, a dimensão orientação do mercado 

compreende, em um nível macro, examinar se os projetos do INOVA-RN destinam-se ao 

mercado nacional ou internacional e, no micro, verificar se os produtos ou tecnologias são 

dirigidas: (1) ao entorno local, Estado do Rio Grande do Norte; (2) regional, englobando 

outros estados que compõe a região Nordeste; ou, (3) nacional, direcionados a mercados em 

diversas regiões do Brasil. A representação da distribuição dos projetos em nível macro está 

ilustrada na Figura 6.4.  

 

Figura 6.4 – Orientação do Mercado apresentada nos projetos INOVA-RN em nível macro 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Ao mercado nacional, em maior destaque, são destinados 88,46% dos projetos 

INOVA-RN, ou seja, dos 26 projetos analisados, 23 estão focados para negócios em escala 

nacional, sendo os 11,54% restantes (3 projetos) representados por projetos vinculados a 

empresas com atividades de exportação. Esse resultado corrobora as descobertas de Alvarez e 

Crespi (2003), visto que, segundo esses autores, a orientação ao mercado externo é mais 
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presente no ambiente de grandes empresas. No caso das empresas de manufatura chilenas, o 

percentual de vendas para mercados estrangeiros correspondeu a: (1) 0,00% para 

microempresas; (2) 1,0% para empresas de pequeno porte; e, (3) 2,9% para empresas de 

médio porte (ALVAREZ; CRESPI, 2003). 

Na perspectiva micro, dos 23 projetos destinados ao mercado nacional, 17,39% (4 

projetos) foram focalizados no entorno local, 39,13% (9 projetos) em diferentes estados da 

Região Nordeste e, com maior frequência, 43,48% (10 projetos), os projetos direcionados a 

mercados de diversas regiões do país, conforme a Figura 6.5. 

 

Figura 6.5 - Orientação do Mercado apresentada nos projetos INOVA-RN em nível micro 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

6.1.5 Áreas técnicas apresentadas nos projetos INOVA-RN 

 

Alguns autores (FELDMAN; KELLEY, 2003) afirmam que projetos tecnológicos 

subvencionados por programas de fomento tendem a abrir caminhos para o desenvolvimento 

de novas áreas técnicas para a empresa. No caso do programa ATP, Feldman e Kelley (2003) 

registraram que, no ano de 1998, dos 1.998 projetos aprovados, 47% propuseram uma área 

técnica nova para a empresa. Na realidade dos projetos INOVA-RN, verificou-se que 46,15% 

(12 projetos) dos projetos analisados envolveram áreas técnicas novas para a empresa, estando 

os 53,85% (14 projetos) restantes, relacionados à atividade-fim da organização, conforme 

exposto na Figura 6.6.  
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Figura 6.6 – Área técnica apresentada nos projetos INOVA-RN 

  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com relação às organizações com projetos em áreas técnicas novas, o Quadro 6.1 

ilustra a distribuição dos projetos, considerando, também, o setor e a atividade-fim da 

empresa.  

 

Quadro 6.1 – Descrição das áreas técnicas apresentadas pelos projetos INOVA-RN 

Fonte: Elaboração própria. 
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7 AGRONEGÓCIO Produtos Alimentícios Desenvolvimento de leveduras orgânicas 

9 INDUSTRIAL Cerâmica Vermelha Ampliação do controle laboratorial 

14 SERVIÇO TIC Aplicação de novas plataformas de software 

15 INDUTRIAL Produtos em Fibra de Vidro Desenvolvimento de veículos anfíbio 

18 SERVIÇO TIC Segurança da informação 
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6.1.6 Ciclo de vida do mercado apresentado nos projetos INOVA-RN 

 

 Dando continuidade ao panorama mercadológico, a dimensão ciclo de vida do 

mercado busca investigar se um produto/processo novo ou, significativamente, melhorado 

está sendo introduzido em um mercado caracterizado por quedas nas vendas ou por um 

mercado em expansão (LINTON; WALSH; MORABITO, 2002). A Figura 6.7 caracteriza o 

ciclo de vida do mercado apresentado nos projetos INOVA-RN. 

 

Figura 6.7 – Ciclo de vida do mercado apresentado nos projetos INOVA-RN 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Observa-se que 92,31% (24 projetos) dos projetos INOVA-RN estiveram focados na 

introdução de produtos/tecnologias, novos ou significativamente melhorados, em mercados 

com expansão nas vendas. Com menor frequência, foi identificado um projeto (3,85%) cuja 

inserção aconteceu em um mercado com quedas nas vendas e um segundo projeto (3,85%), 

introduzido em um mercado oscilante, devido à influência de fatores externos como a 

flutuação da taxa cambial. Embora 92,31% dos projetos INOVA-RN estejam direcionados a 

mercados em expansão, 33,33% (8 projetos) permanecem como invenções tecnológicas.   

Em resumo, analisar o ciclo de vida do mercado obriga as empresas a considerar a 

relativa atratividade desses diferentes estágios aos objetivos estratégicos da organização, 

oferecendo a oportunidade de obter um maior aperfeiçoamento (LINTON; WALSH; 

MORABITO, 2002). 
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Falta de conhecimentos 

básicos de negócio 

(3,85%) 

Problemas em manter 

funcionários qualificados 

(26,92%)  

Falta de tempo (15,38%) 

Falta de pessoal 
qualificado (26,92%) 

Nenhuma (26,92%) 

Falta de treinamento aos 

funcionários (5,85%) 

6.1.7 Barreiras à inovação apresentadas pelos projetos INOVA-RN 

 

No processo de desenvolvimento de uma inovação, as empresas estão propensas a 

enfrentar diferentes obstáculos, os quais podem limitar a capacidade de manterem-se 

competitivas e rentáveis, ocasionando implicações diretas na taxa de emprego e viabilidade 

econômica de um país (MADRID-GUIJARRO et al., 2009). No entanto, esses inibidores, 

quando reconhecidos, possibilitam o entendimento dos efeitos e a elaboração de medidas para 

eliminá-los, permitindo, assim, que o fluxo natural da inovação seja restabelecido 

(HADJIMANOLIS, 1999).  

Com respaldo nos trabalhos de Hadjimanolis (1999), Clancy (2001), Frenkel (2001), 

Galia e Legros (2004), Alinaitwe et al. (2007), Segarra-Blasco et al. (2008) e Madrid-Guijarro 

et al. (2009), a Figura 6.8 sumariza a taxa de incidência dos principais obstáculos apontados e, 

em consequência, a representatividade das seis grandes dimensões de barreira – 

informacional, financeira, governamental, organizacional, mercadológica e recursos humanos 

– para o conjunto de empresas do programa INOVA-RN envolvidas em pesquisas de 

inovação tecnológica.  

 

Figura 6.8 – Barreiras à inovação apresentadas pelos projetos INOVA-RN 
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Fonte: Elaboração própria. 
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Os resultados obtidos pelo presente trabalho apontam para a dimensão 

governamental como a principal barreira às inovações nas micro e pequenas empresas 

estudadas, com um percentual traduzido em mais de 61% (16 projetos), representado por 

impedimentos relacionados à burocracia. Essa dimensão divide-se, ainda, em: falta de 

oportunidade de parcerias com instituições de pesquisa e níveis de impostos sobre novos 

produtos. Tal realidade assemelha-se à que é observada nas pequenas empresas do Chipre, 

como destacado por Hadjimanolis (1999), em que 76,5% das barreiras externas à inovação 

envolveram burocracia.  

Na perspectiva das empresas do INOVA-RN, a burocracia no processo de repasse dos 

recursos vinculados à instituição de amparo FAPERN, especialmente, no que se refere ao 

Edital I do programa, prejudicou o desenvolvimento dos projetos, considerando que o 

intervalo de tempo entre o primeiro e segundo repasse foi, em média, de 18 meses.  Devido à 

rápida taxa de mudança tecnológica, esse fato, sendo mais evidente para empresas 

emergentes, que carecem, nos primeiros anos de vida, de recursos financeiros, pode contribuir 

para o insucesso comercial da inovação. A Figura 6.9 apresenta o percentual de projetos por 

edital que atribuíram à burocracia como a principal barreira da dimensão governamental. 

 

Figura 6.9 – Percentual dos projetos INOVA-RN por edital que atribuíram à burocracia a principal barreira da 

dimensão governamental 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Adicionalmente, problemas atrelados ao excesso de burocracia quando se trata da 

aplicação de dinheiro público, dificultou o processo de desenvolvimento das inovações, 

principalmente, no caso de empresas que não possuíam experiência com editais públicos de 

subvenção econômica. Ademais, a atualização nas propostas dos projetos ou a solicitação de 

contratos aditivos, devido à inflexibilidade no modelo do programa INOVA da FAPERN, 

exigem novos procedimentos burocráticos e, assim, mais tempo na transição da fase de P&D 

para a fase de comercialização, elevando a probabilidade de mortalidade de empresas 

emergentes. Esse cenário, também, foi confirmado para as empresas do PIPE da FAPESP, 

conforme Almeida (2010). 

Em outra perspectiva, as barreiras ao processo inovativo podem ser associadas aos 

tipos de inovação e às áreas de concentração dos projetos. No caso da dimensão 

governamental, 75,00% (12 projetos) dos projetos que consideraram a burocracia como o 

principal obstáculo envolveram inovações em produto, 18,75% (3 projetos) em processo, 

0,00% (nenhum projeto) em marketing e 6,25% (1 projeto) organizacional, conforme a Figura 

6.10. Basicamente, do total de projetos relacionados a inovações em produto, 19 projetos 

(100,00%), 12 (63,16%) enfrentam problemas, devido ao excesso de procedimentos 

burocráticos.   

 

Figura 6.10 – Barreiras por tipos de inovação – Dimensão Governamental 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No que concerne às áreas de concentração dos projetos, a burocracia teve maior 

destaque no desenvolvimento de projetos na área de tecnologia da informação e comunicação, 
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estando presente em 50% dos projetos (8 projetos), de acordo com a Figura 6.11. Do total de 

projetos na área de TIC, 9 projetos, 88,89% (8 projetos) reclamaram de impedimentos 

envolvendo burocracia. A presença de procedimentos burocráticos, para projetos na área de 

TIC, tende a ocasionar um impacto maior, em relação às outras áreas, uma vez que esse 

campo de conhecimento passa por constantes mudanças tecnológicas, tornando, rapidamente, 

um produto obsoleto e, dessa forma, dificultando a obtenção de vantagens competitivas.  

 

Figura 6.11 – Barreiras por área de concentração do projeto – Dimensão Governamental

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A segunda dimensão de barreira mais destacada pelas empresas contempla a 

dimensão mercadológica, com uma proporção de 46,15%, referente ao subgrupo formado 

pela falta de demanda para a inovação, semelhante às descobertas de Hadjimanolis (1999) 

para as empresas de manufatura do Chipre, McAdam e McClelland (2002) em companhias 

têxteis do Reino Unido e Hewitt-Dundas (2006) na Irlanda.  

As pequenas empresas são mais propensas à falta de demanda para a inovação, visto 

que são focadas fortemente na produção para nichos de mercado, em vez de mercados de 

massa. Isso implica um pequeno número de clientes e um ciclo financeiro retraído, conforme 

enfatizado por Hoffman et al. (1998). 

No contexto das empresas do INOVA-RN, a falta de demanda para a inovação esteve 

associada à dificuldade de alguns proprietários em estabelecer estratégias de marketing e à 

resistência do mercado à confiabilidade dos produtos, visto que, em geral, são produtos 
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oferecidos por pequenas empresas jovens, nos estágios iniciais de vida, com idade média de 

2,9 anos. Para as empresas com atividades de exportação, a crise internacional foi um fator 

agravante para a falta de demanda às tecnologias resultantes dos projetos INOVA-RN. 

Ressalta-se, ainda, que, do total de projetos (12 projetos) que foram influenciados pela falta de 

demanda, 50% (6 projetos) permanecem como invenções tecnológicas. 

No que diz respeito aos tipos de inovação, a falta de demanda foi diagnosticada em 

maior destaque para inovações de produto, referente a 75% dos projetos (9 projetos). 

Enquanto os 25% restantes (3 projetos) compreenderam inovações do tipo por processo. Tal 

realidade é evidenciada na Figura 6.12. 

 

Figura 6.12 – Barreiras por tipos de inovação – Dimensão Mercadológica

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Sobre as áreas de concentração, 50% das empresas (6 empresas) que consideram a 

falta de demanda como o principal obstáculo da dimensão mercadológica, possuem projetos 

na área de tecnologia da informação e comunicação, 25% na engenharia (3 empresas) e 8,33% 

(1 empresa) tanto para a área de turismo como aproveitamento de resíduos e biotecnologia, 

conforme a Figura 6.13. 

A predominância da área de TIC justifica-se pela forte presença de pequenas empresas 

com idade média de 1,2 anos, as quais são mais propensas à resistência do mercado quanto à 

confiabilidade dos produtos. Para as empresas com ciclo de vida maior, a influência de 

projetos em áreas técnicas novas para a organização também contribuíram para a supremacia 

da barreira relativa à falta de demanda nos projetos de TIC.    
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Figura 6.13 – Barreiras por área de concentração – Dimensão Mercadológica 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com menor frequência, 30,77% (8 projetos) dos projetos INOVA-RN apresentaram 

obstáculos devido a problemas com o fornecimento de insumos, máquinas e 

equipamentos. Essa barreira dificultou o desenvolvimento dos projetos, pela exigência de 

mais gastos e mais tempo na procura por fornecedores, das diversas regiões do país, capazes 

de oferecer os recursos necessários, confiáveis e a preços satisfatórios.  

Observou-se que, dentre esses oito projetos, 12,5% (1 projeto) possuem o produto 

resultante do INOVA, praticamente, descontinuado, representando, hoje, 2% do faturamento 

total da empresa. Isso ocorreu, em virtude da necessidade de investimentos elevados em 

máquinas e equipamentos, a fim de superar restrições no fornecimento do principal insumo ao 

processo de fabricação.  

As políticas de inovação podem promover o encorajamento de pequenas empresas em 

atividades de C, T&I se, em vez de concentrar, nas fases iniciais do processo inovativo, 

considerar os obstáculos durante a fase de comercialização (HADJIMANOLIS, 1999; 

AUERSWALD; BRANSCOMB, 2003), sendo relevante, principalmente, para empresas nos 

estágios iniciais do ciclo de vida, conforme verificado no panorama das empresas do INOVA. 

Em terceiro plano, estão as dimensões financeira e organizacional, representadas, 

respectivamente, pelas barreiras falta de recurso interno e falta de infraestrutura, com 

percentual traduzido em mais de 34%.  

A dimensão financeira, apontada por alguns autores (HADJIMANOLIS, 1999; 

FRENKEL, 2001; GALIA; LEGROS, 2004; SEGARRA-BLASCO et al., 2008; MADRID-
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GUIJARRO et al., 2009) como a maior das barreiras às inovações em pequenas empresas, 

esteve associada, na perspectiva dos projetos INOVA-RN, principalmente, a empresas jovens, 

com idade média de 4,8 anos. Em face dessa realidade, dos obstáculos que subdividem essa 

dimensão, destacou-se a falta de recurso interno (34,62%), em detrimento às barreiras 

relativas ao custo elevado da inovação (15,38%), à dificuldade em acessar fontes de 

financiamento externo (7,69%) e ao retorno sobre o investimento longo (7,69%).  

Surpreendentemente, em oposição aos trabalhos citados, dos 26 projetos estudados, 

26,92% (7 projetos) não consideraram a dimensão financeira como uma barreira relevante ao 

desenvolvimento dos projetos. Ressalta-se que essas empresas apresentam idade média de 17 

anos, com um mix de produtos estabelecido no mercado, auxiliando, portanto, na 

disponibilização de subsídio financeiro adicional aos projetos INOVA, bem como na 

implementação de novos projetos não subsidiados por capital público. 

Corroborando os resultados encontrados para as dimensões de barreira governamental 

e mercadológica, dos 9 projetos que apontaram a falta de recurso interno como a maior das 

barreiras financeiras, 8 compreenderam inovações em produto e, somente, 1 projeto incluiu 

inovação em processo. Destaca-se que, proporcionalmente, dentre todas as dimensões de 

barreira, esta foi a que obteve maior incidência de inovações em produtos. Enquanto isso, para 

as áreas de concentração, a maioria dos projetos, 66,67% (6 projetos), estiveram associados a 

TIC, ao passo que os 33,33% (3 projetos) restantes englobaram a área de engenharia. As 

Figuras 6.14 e 6.15 ilustram esses resultados. 

 

Figura 6.14 – Barreiras por tipos de inovação – Dimensão Financeira 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 6.15 – Barreiras por área de concentração – Dimensão Financeira 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao remeter aos problemas vinculados à dimensão organizacional, a principal barreira 

é decorrente da falta de infraestrutura. Esse resultado acompanha os relatos dos trabalhos de 

Hadjimanolis (1999) e Radas e Bozic (2009), os quais afirmam que pequenas empresas em 

países de economia em desenvolvimento enfrentam, frequentemente, limitações devido a 

infraestruturas inadequadas.  

No grupo de empresas (9 empresas) do INOVA-RN que evidenciaram a falta de 

infraestrutura para o desenvolvimento do projeto, nenhuma se encontra localizada em 

incubadoras tecnológicas, de universidades, institutos ou centros de pesquisa, ou parques 

tecnológicos. Todavia, segundo McAdam et al. (2009), as incubadoras são mecanismos 

eficientes de apoio a pequenas empresas, principalmente, durante os estágios iniciais do ciclo 

de vida, visto que, com frequência, disponibilizam recursos como instalações e equipes 

administrativas, sem incorrer em custos substanciais às empresas, mas também, quando 

locadas em universidades ou institutos científicos, possibilitam o acesso a conhecimento de 

ponta, mão de obra especializada e formação de parcerias com outras firmas incubadas ou 

fontes externas. 

Diferentemente, de outros estados brasileiros, em particular, o Estado de São Paulo, o 

qual concentra grandes polos tecnológicos do Brasil (ALMEIDA, 2010), o Rio Grande do 

Norte, devido à ausência de investimentos significativos em C, T&I durante muitos anos, 

apresenta uma infraestrutura tecnológica deficitária, disponibilizando poucas incubadores 
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tecnológicas, as quais não possuem capacidade suficiente para atender à ampla gama de 

pequenas empresas nascentes, enquanto carecem de parques tecnológicos.  

Por outro lado, a dimensão organizacional envolveu uma variedade maior de tipos de 

inovações, com proporções de 66,67% (6 projetos) dos projetos em inovações de produto, 

22,22% (2 projetos) em processo e 11,11% (1 projeto) do tipo organizacional, conforme a 

Figura 6.16. 

 

Figura 6.16 – Barreiras por tipos de inovação – Dimensão Organizacional 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com relação às áreas de concentração, os obstáculos relativos à falta de infraestrutura 

estiveram presentes, em maior frequência, nos projetos na área de TIC, com 55,56% (5 

projetos). Isso se justifica pela idade média das empresas, 2,2 anos e, portanto, na falta de 

recursos internos e na necessidade de infraestruturas tecnológicas que auxiliam o 

desenvolvimento do projeto, disponibilizando instalações e equipes administrativas, que 

possibilitem a redução de custos com estrutura física e mão de obra indireta. A Figura 6.17 

apresenta a distribuição das barreiras por área de concentração para a dimensão 

organizacional. 

Na dimensão recursos humanos, 26,92% das micro e pequenas empresas estudadas 

registraram impedimentos tanto no que tange à falta de pessoal qualificado (7 empresas) 

quanto a manter funcionários qualificados (7 empresas). Tal realidade foi, também, 

evidenciada na Espanha por Segarra-Blasco et al. (2008) e na França por Galia e Legros 

(2004), sendo mais característico de países em desenvolvimento, como Chipre 
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(HADJIMANOLIS, 1999), Índia (CLANCY, 2001), Israel (FRENKEL, 2001) e Uganda 

(ALINAITWE et al, 2007). 

 

Figura 6.17 – Barreiras por área de concentração – Dimensão Organizacional 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 A escassez de funcionários qualificados pode ser explicada pela dificuldade que 

algumas empresas do INOVA apresentaram na busca por profissionais com relativa 

experiência na área da inovação tecnológica, como com disponibilidade para se engajar, ao 

longo de 24 meses, exclusivamente, a atividades essenciais ao desenvolvimento do projeto. 

Adicionalmente, alguns relatos apontaram para a inflexibilidade do modelo do programa 

INOVA da FAPERN a contratação de novos profissionais para compor a equipe de P&D da 

empresa, estando a maior parcela do recurso público orientada a aplicações com serviços de 

terceiros, especialmente, consultorias. 

Embora, como apontado por Almeida (2010), a escassez de profissionais qualificados, 

em pequenas empresas, esteja, fortemente, associada aos altos salários requeridos, os quais 

excedem o orçamento das organizações, no contexto das empresas do INOVA, o subgrupo 

formado pela barreira concernente a manter profissionais qualificados, identificou um grupo 

de empresas, que, apesar de possuírem mão de obra qualificada na área da inovação 

tecnológica desenvolvida, apontaram para restrições em manter esse corpo de funcionários a 

longo prazo em detrimento à concorrência com grandes empresas, capazes de oferecer 

salários e benefícios mais atrativos. Esse grupo compreende empresas jovens, com limitações 

financeiras, devido à pequena participação de mercado e, portanto, ao ciclo financeiro 

retraído. 
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No panorama das barreiras por tipos de inovação, para o subgrupo formado pelos 

problemas em manter funcionários qualificados, a maioria das empresas, 85,71% (7 

empresas) realizam inovações em produto, estando, somente, 1 empresa, os 14,29% restantes, 

envolvida com projeto do tipo por processo. Enquanto isso, as empresas que reclamaram da 

falta de profissionais qualificados, apresentaram uma variedade maior entre os tipos de 

inovação, ainda que a predominância esteja relacionada a inovações em produto, com uma 

proporção de 71,43% (5 empresas). A Figura 6.18 ilustra os resultados obtidos. 

  
Figura 6.18 – Barreiras por tipos de inovação – Dimensão Recursos Humanos 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 No que concerne às áreas de concentração, a barreira referente à falta de profissionais 

qualificados, esteve, igualmente, presente em projetos na área de TIC e Engenharia, com 

aproximados 43%; já os problemas em manter funcionários qualificados foi apontado, com 

maior frequência, 71,43% das empresas, para projetos, unicamente, relacionadas à área de 

TIC, conforme a Figura 6.19. 

Observou-se, com isso, que a supremacia da área de TIC, quando analisada a barreira 

referente aos problemas em manter funcionários qualificados, deve-se às restrições 

orçamentárias enfrentadas por esse grupo de empresas, em particular, por se encontrarem nos 

primeiros anos de vida, com um pequeno portfólio de produtos e baixo percentual de Market 

Share, mas também pela concorrência com empresas maiores por profissionais qualificados. 

Todavia, o obstáculo relativo à falta de pessoal qualificado, envolveu, na mesma proporção, 
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as duas principais áreas de concentração dos projetos INOVA-RN, TIC e Engenharia, sem 

restringir a um perfil particular de empresas. 

 

Figura 6.19 – Barreiras por área de concentração – Dimensão Recursos Humanos 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Diferentemente, das demais dimensões, a informacional compreende a dimensão de 

barreira menos relevante para as empresas do INOVA-RN, uma vez que 73,08% (19 projetos) 

dos projetos não apresentaram qualquer dificuldade em relação ao campo da informação, 

como pode ser visualizado na Figura 6.20.  

 

Figura 6.20 – Taxa de incidência das barreiras da dimensão informacional 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tal resultado diverge dos trabalhos de Galia e Legros (2004); as empresas de 

manufatura na França e de Almeida (2010), as pequenas empresas de base tecnológica no 

Estado de São de Paulo, ambos são influenciados por limitações referentes à falta de 

informação técnica e do ambiente organizacional. 

Nas empresas do INOVA, a insignificância das barreiras relativas ao campo da 

informação pode justificar-se pela presença massiva de serviços de consultoria envolvendo 

professores pesquisadores das Universidades e Institutos do Estado, com titulação acadêmica, 

predominantemente, de doutores. Embora os serviços das consultorias tenham auxiliado a 

superar as barreiras informacionais durante o desenvolvimento do projeto INOVA, por não 

conferir conhecimento interno às organizações, podem não contribuir para que as empresas 

implementem projetos adicionais não subsidiados. 

Em face do exposto, foi possível observar as diferentes barreiras apontadas pelas 

empresas do programa INOVA-RN, as quais, corroborando os trabalhos de Hadjimanolis 

(1999), Clancy (2001), Frenkel (2001), Alinaitwe et al. (2007), Radas e Bozic (2009) e 

Almeida (2010), se configuram como obstáculos comuns e de maior intensidade em pequenas 

empresas de países em fase de desenvolvimento. 

Em síntese, a identificação dessas barreiras, em nível macro, pode contribuir para o 

planejamento de políticas públicas, visando motivar o desenvolvimento inovativo pela criação 

de um ambiente que propicie às empresas promoverem avanços na gestão tecnológica e, por 

consequência, no sucesso comercial do projeto (ALMEIDA, 2010), ao passo que, em nível 

micro, possibilita a melhoria no desempenho do programa INOVA-RN, de modo a colaborar 

no direcionamento de futuras empresas à maximização dos efeitos de investimentos em 

inovação. 
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6.2 ETAPA II – AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DAS EMPRESAS INOVA-RN 

 

6.2.1 Área geográfica das empresas INOVA-RN 

 

As micro e pequenas empresas do Programa de Subvenção à Inovação Tecnológica – 

PAPPE Integração INOVA – estão distribuídas em algumas cidades do Estado do Rio Grande 

do Norte. Para representar a localização geográfica dos municípios beneficiados pelo 

programa, com os respectivos percentuais, é proposta a Figura 6.21. 

 

Figura 6.21 – Localização geográfica dos municípios beneficiados pelo programa INOVA-RN 

 

Localização 

Número 

de 

Empresas 

% Localização 

Número 

de 

Empresas 

% Localização 

Número 

de 

Empresas 

% 

Microrregiões Microrregiões Microrregiões 

VALE DO AÇU CHAPADA DO APODI NATAL 

Alto do Rodrigues 1 6,25 Apodi 1 6,25 
Natal 5 31,25 

Total 1 6,25 Total 1 6,25 

BAIXO VERDE LITORAL NORDESTE 
Parnamirim 1 6,25 

João Câmara 1 6,25 Pureza 1 6,25 

Total 1 6,25 Total 1 6,25 
Extremoz 3 18,75 

MOSSORÓ SERIDÓ OCIDENTAL 

Mossoró 1 6,25 Caicó 2 12,50 
Total 9 56,25 

Total 1 6,25 Total 2 12,50 

TOTAL 16 100,00% 

Fonte: Elaboração própria. 
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Observa-se que as empresas estão distribuídas em sete, das dezenove microrregiões do 

Estado: (1) Natal; (2) Mossoró; (3) Seridó Ocidental; (4) Chapada do Apodi; (5) Baixo Verde; 

(6) Vale do Açu; e, (7) Litoral Nordeste. A microrregião de Natal concentra a maior 

quantidade de projetos fomentados pelo INOVA, com 10 projetos, vinculados a 5 empresas 

no município do Natal (31,25%), 1 em Parnamirim (6,25%) e 3 em Extremoz (18,75%). 

Subsequentemente, a microrregião do Seridó Ocidental compreende a segunda localização 

geográfica de maior destaque, 2 projetos atrelados a duas empresas localizadas na cidade de 

Caicó (12,50%). Com menor frequência, as microrregiões de Mossoró, Vale do Açu, Baixo 

Verde, Litoral Nordeste e Chapada do Apodi congregam, apenas, um projeto, os quais estão 

associados, respectivamente, a empresas localizadas na cidade de Mossoró (6,25%) – 

Microrregião Mossoró; Alto do Rodrigues (6,25%) – Microrregião do Vale do Açu; João 

Câmara (6,25 %) – Microrregião do Baixo Verde; Pureza (6,25%) – Microrregião do 

Litoral Nordeste; e, Apodi (6,25%) – Região da Chapada do Apodi.  

 

6.2.2 Segmento das empresas INOVA-RN 

 

 Na sequência, visando caracterizar as empresas beneficiadas pelo programa INOVA 

da FAPERN, optou-se por apresentá-las de acordo com o setor e atividade econômica a que 

pertencem, seguindo a classificação do Código Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), 

criado pelo IBGE/Receita Federal. Apesar disso, devido ao nível de detalhamento dessa 

classificação, a caracterização das empresas esteve sujeita ao julgamento do pesquisador. O 

Quadro 6.2 ilustra os diferentes setores e atividades econômicas das empresas do INOVA-

RN. 

 

Quadro 6.2 – Setores e atividades econômicas das empresas do INOVA-RN 

EMPRESA SETOR ATIVIDADE EMPRESA SETOR ATIVIDADE 

1 AGRONEGÓCIO Frulticultura Irrigada 10 SERVIÇO Turismo 

3 INDUSTRIAL Agromineração 11 SERVIÇO TIC 

4 INDUSTRIAL 
Produtos 

Alimentícios 
14 SERVIÇO TIC 

5 AGRONEGÓCIO 
Produtos 

Alimentícios 
18 SERVIÇO TIC 

6 AGRONEGÓCIO 
Produtos 

Alimentícios 
22 AGRONEGÓCIO Carcinicultura 

7 AGRONEGÓCIO 
Produtos 

Alimentícios 
23 INDUSTRIAL 

Plataformas 

Elevatórias 

8 INDUSTRIAL Construção Civil 24 AGRONEGÓCIO Meliponicultura 

9 INDUSTRIAL Cerâmica Vermelha 25 SERVIÇO 
Marketing e 

Comunicação 

Fonte: Elaboração própria. 
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No cenário do INOVA-RN, as 16 empresas estudadas estão fragmentadas em 4 setores 

distintos, os quais envolvem 11 variadas atividades econômicas. Nota-se que o setor de 

agronegócio tem o maior destaque dentre todos os outros setores, com percentual traduzido 

em 37,50% (6 empresas), seguido, respectivamente, pelo setor industrial, 31,25% (5 

empresas) e serviço, 31,25% (5 empresas). 

No que tange às atividades econômicas, 25% (4 empresas) das empresas realizam a 

produção de produtos alimentícios, 18,75% (3 empresas) prestam serviços em tecnologia da 

informação e comunicação, sendo 56,25% (9 empresas) das empresas restantes, responsáveis 

por atividades, tais como: (1) cultivo de banana; (3) produção de calcário destinado a 

atividades agropastoris; (8) produção de materiais aplicados à construção civil; (9) produção 

de materiais em cerâmica vermelha; (10) prestação de serviços de turismo; (22) criação de 

camarões marinho; (23) produção de plataformas elevatórias para acessibilidade e movimento 

de cargas; (24) produção de mel e comercialização de enxames; e, (25) prestação de serviços 

de marketing e comunicação. 

  

6.2.3 Tamanho das empresas INOVA-RN 

 

No Programa de Subvenção à Inovação Tecnológica – PAPPE Integração INOVA – 

são candidatos elegíveis, empresas individuais, sociedades empresárias e sociedades simples, 

nas categorias de microempresas ou empresas de pequeno porte, que realizem ou se 

proponham a realizar, atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P, D&I) 

(FAPERN, 2011). Nesse sentido, as empresas estudadas se dividem entre empresas tanto na 

categoria micro quanto pequeno porte, conforme a Figura 6.22. 

 

Figura 6.22 – Divisão das empresas INOVA-RN nas categorias micro e pequena empresa 

.  

0% 50% 100%

EMPRESAS INOVA-RN
50,00% 50,00%

Microempresa

Pequena empresa

Fonte: Elaboração própria. 
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 Analisando a Figura 6.22, nota-se que as empresas estão igualmente divididas entre as 

categorias micro e pequeno porte. Todavia, as microempresas possuem receita operacional 

bruta inferior e, também, a média no número total de funcionários menor quando comparada 

às pequenas empresas.  

 Pelo exposto, enquanto o subgrupo das microempresas beneficiadas pelo programa 

INOVA-RN possuíam, considerando o período de execução do projeto, uma média de 5 

funcionários, com um mínimo de 2 e máximo de 9, o subgrupo formado pelas pequenas 

empresas apresentaram média de 20 funcionários, com mínimo de 4 e máximo de 40.  

 Em síntese, o subgrupo representado pelas pequenas empresas tende a exibir um 

quadro de funcionários maior, visto que, em alguns casos, são empresas maduras, com maior 

participação no mercado, mix de produtos e ciclo financeiro, possibilitando, dessa forma, 

orçamentos maiores, os quais promovem a contratação e manutenção de um número maior de 

funcionários. A Tabela 6.8 ilustra a caracterização por tamanho do grupo de empresas 

estudadas.  

 

Tabela 6.8 – Caracterização por tamanho das empresas INOVA-RN 

EMPRESA CATEGORIA 

NÚMERO  

TOTAL DE 

FUNCIONÁRIOS 

EMPRESA CATEGORIA 

NÚMERO 

TOTAL DE 

FUNCIONÁRIOS 

1 Microempresa 2 3 Pequeno porte 16 

5 Microempresa 3 4 Pequeno porte 40 

7 Microempresa 9 6 Pequeno porte 6 

8 Microempresa 2 9 Pequeno porte 35 

10 Microempresa 3 11 Pequeno porte 18 

14 Microempresa 4 18 Pequeno porte 20 

24 Microempresa 4 22 Pequeno porte 11 

25 Microempresa 8 23 Pequeno porte 4 

Média 4,4 Média 19,14 

Mediana 3,5 Mediana 18 

Desvio-padrão 2,67 Desvio-padrão 13,9 

Mínimo 2 Mínimo 4 

Máximo 9 Máximo 40 

Fonte: Elaboração própria. 

  

6.2.4 Análise DEA para as empresas INOVA-RN 

 

 Nessa etapa, o objetivo foi avaliar, quantitativamente, o nível de eficiência das micro e 

pequenas empresas que obtiveram recursos financeiros para subsidiar o desenvolvimento dos 

projetos de inovação tecnológica do programa INOVA.  

 A análise limitou-se a uma amostra de 16 empresas, visto que para algumas das 

organizações subvencionadas, a completa falta de dados, nas variáveis de output, ocasiona a 



166 

 

 

não convergência da função objetivo, inviabilizando o cálculo da eficiência. Com base na 

Figura 5.2 já apresentada (Ver página 132), o modelo final das variáveis DEA envolveu os 

inputs, quantidade de recursos desembolsada pela empresa para a execução do projeto (I2.1); e, 

quantidade de subsídio governamental recebido (I2.2); e os outputs, número de novos 

empregos (D6.2); crescimento nas vendas (D6.6); e, lucro direto devido à comercialização de 

produtos ou tecnologias, novas ou significativamente melhoradas (G7.1). 

 Por conseguinte, para a avaliação da eficiência, foi empregado o modelo de retornos 

variáveis à escala (BCC), visando obter o nível de eficiência técnica e os retornos de escala. 

Considerando o modelo de retornos variáveis à escala (BCC), o comportamento dos 

dados revelou que 31,25% das empresas apresentaram 100% de eficiência técnica, 

assemelhando-se às descobertas de Hsu e Hsueh (2009), em que 30,91% das empresas 

estudadas foram totalmente eficientes. Apesar dos resultados serem provenientes de tamanhos 

amostrais diferentes, existe similaridade no que tange ao nível de desenvolvimento econômico 

dos países onde essas empresas estão inseridas, Brasil e Taiwan, respectivamente. 

Enquanto isso, 68,75%, caracterizaram o grupo das empresas ineficientes, com 

eficiência abaixo de 64%. Para os resultados da eficiência técnica, observou-se média e 

mediana equivalente a, respectivamente, 55,91% e 46,79%. Isso implica um nível de 

produção substancialmente menor do que poderiam ter alcançado se tivessem usado os fatores 

produtivos de forma mais eficiente. Adicionalmente, apresentaram desvio padrão igual a 

36,99%, com taxa de eficiência mínima e máxima entre 1,61% e 100,00% e, maiores 

frequências na faixa dos 100,00% e abaixo dos 29,99%. A Tabela 6.9 apresenta uma análise 

descritiva básica para a eficiência técnica das empresas estudadas. 

No que concerne às médias das eficiências nos setores produtivos em estudo, os 

resultados mostraram heterogeneidade, analogamente aos encontrados por Alvarez e Crespi 

(2003) para os setores produtivos de empresas de manufatura no Chile. Nas empresas do 

INOVA, ressalta-se o setor industrial com a maior eficiência média (83,29%), seguido pelos 

setores de serviço (53,47%) e agronegócio (27,81%), podendo ser visualizado na Tabela 6.10. 

Ao identificar a representativa do setor industrial, com eficiência média de 83,29%, observa-

se a convergência entre esses resultados e as descobertas de Guan et al. (2006) para empresas 

inovadores da China, as quais alcançaram uma eficiência média de 85,64%. 
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Tabela 6.9 – Análise descritiva básica para a eficiência técnica das empresas financiadas pelo INOVA-RN 

Avaliação global das empresas INOVA 

Estatística descritiva Eficiência técnica (BCC) 

Média 55,91% 

Mediana 46,79% 

Desvio padrão 36,99% 

Máximo 100,00% 

Mínimo 1,61% 

Frequência da Taxa de Eficiência Eficiência técnica (BCC) 
1 5 (31,25%) 

0.900 – 0.999 0 (0,00%) 

0.800 – 0.899 0 (0,00%) 

0.700 – 0.799 0 (0,00%) 

0.600 – 0.699 1 (6,25%) 

0.500 – 0.599 1 (6,25%) 

0.400 – 0.499 2 (12,50%) 

0.300 – 0.399 2 (12,50%) 

Abaixo de 0.299 5(31,25%) 

Total de empresas analisadas 16 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 6.10 – Eficiências médias por setor produtivo 

SETOR PRODUTIVO EFICIÊNCIA MÉDIA 

Industrial 83,29% 

Serviço 53,47% 

Agronegócio 27,81% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir dos resultados DEA, buscou-se discutir as principais características do grupo 

de micro e pequenas empresas eficientes, nas diversas dimensões desenvolvidas nesta 

dissertação, levando em consideração a influência de fatores organizacionais e ambientais no 

nível de eficiência (REVILLA et al., 2003; ALVAREZ; CRESPI, 2003; HSU; HSUEH, 2009; 

ALMEIDA, 2010), conforme segue: 

 

 A dimensão estrutura procurou caracterizar o ambiente da empresa quanto a 

aspectos relacionados ao tamanho, idade, anos de experiência do proprietário e 

coordenador do projeto. Constatou-se, para o grupo de empresas eficientes, 

medianas equivalentes a 3,5, 4,5 e 4,5 anos, respectivamente, para os fatores idade, 

anos de experiência do proprietário e coordenador. Para a variável tamanho da 

empresa, esse grupo apresentou mediana igual a 6 funcionários.  

A fim de verificar diferenças entre grupos de empresas eficientes e ineficientes quanto a 

fatores técnicos, a literatura DEA tem sugerido a realização de testes de hipótese (BANKER, 

1993), especialmente o teste estatístico Mann-Whitney (GROSSKOPF; VALDMANIS, 1987; 

BROCKETT; GOLANY, 1996; REVILLA et al., 2003). Com isso, a Tabela 6.11 apresenta o 
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desmembramento dos testes de hipóteses para as variáveis, tamanho da empresa (E1.1), idade 

da empresa (E1.2), anos de experiência do proprietário (E1.4) e coordenador (E1.5).  

 

Tabela 6.11 – Desmembramento dos testes de hipóteses – Dimensão Estrutura 

HIPÓTESE

1 

A variável tamanho da empresa diferencia o nível de eficiência das 

micro e pequenas empresas subvencionadas pelo programa INOVA-RN. 
RESULTADO 

 H0 
A mediana da variável tamanho da empresa é igual entre o 

grupo das empresas eficientes e ineficientes. 
Confirmada 

 H1 
A mediana da variável tamanho da empresa é diferente entre o 

grupo das empresas eficientes e ineficientes. 
Refutada 

  Mediana U valor-p* 

Teste de Mann-Whitney 

Grupo Eficiente 

n = 5 

Grupo Ineficiente 

n = 11 
30,500 ,800 

3,5 4   

HIPÓTESE

2 

A variável idade da empresa diferencia o nível de eficiência das micro e 

pequenas empresas subvencionadas pelo programa INOVA-RN. 
RESULTADO 

 H0 
A mediana da variável idade da empresa é igual entre o grupo 

das empresas eficientes e ineficientes. 
Confirmada 

 H1 
A mediana da variável idade da empresa é diferente entre o 

grupo das empresas eficientes e ineficientes. 
Refutada 

  Mediana U valor-p* 

Teste de Mann-Whitney 

Grupo Eficiente 

n = 5 

Grupo Ineficiente 

n = 11 
31,500 ,879 

6 6   

HIPÓTESE

3 

A variável anos de experiência do proprietário diferencia o nível de 

eficiência das micro e pequenas empresas subvencionadas pelo 

programa INOVA-RN. 

RESULTADO 

 H0 
A mediana da variável anos de experiência do proprietário é 

igual entre o grupo das empresas eficientes e ineficientes. 
Confirmada 

 H1 
A mediana da variável anos de experiência do proprietário é 

diferente entre o grupo das empresas eficientes e ineficientes. 
Refutada 

  Mediana U valor-p* 

Teste de Mann-Whitney 

Grupo Eficiente 

n = 5 

Grupo Ineficiente 

n = 11 
31,000 ,840 

4,5 5   

HIPÓTESE

4 

A variável anos de experiência do coordenador diferencia o nível de 

eficiência das micro e pequenas empresas subvencionadas pelo 

programa INOVA-RN. 

RESULTADO 

 H0 
A mediana da variável anos de experiência do coordenador é 

igual entre o grupo das empresas eficientes e ineficientes. 
Confirmada 

 H1 
A mediana da variável anos de experiência do coordenador é 

diferente entre o grupo das empresas eficientes e ineficientes. 
Refutada 

  Mediana U valor-p* 

Teste de Mann-Whitney 

Grupo Eficiente 

n = 5 

Grupo Ineficiente 

n = 11 
29,500 ,723 

4,5 5   

* nível de significância α=0,05. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os resultados apontam que, estatisticamente, não houve significativa diferença em 

nenhuma das variáveis investigadas entre os dois grupos de empresas. Com isso, não há 

evidências suficientes que leve a rejeição das hipóteses nulas (H0), para um nível de 
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significância de 5%. Sendo assim, não é possível admitir que o nível de eficiência seja 

diferenciado pelas variáveis, idade, tamanho e anos de experiência do proprietário e 

coordenador. 

Para os fatores técnicos, tamanho da empresa e anos de experiência do proprietário, os 

resultados observados corroboram as descobertas de Alvarez e Crespi (2003) em empresas de 

manufatura chilenas. Esses autores concluíram que tanto o tamanho da empresa, quanto o 

número de anos experiência do proprietário, não possui uma relação positiva com a eficiência. 

No caso das empresas referentes ao programa PIPE da FAPESP (ALMEIDA, 2010) também 

não foi verificada significativa diferença entre os grupos de empresas eficientes e ineficientes 

para a variável, anos de experiência do proprietário. Em outras palavras, esses resultados 

apontam que, independentemente do número de anos de experiência do proprietário, jovens 

empreendedores podem impulsionar o desempenho eficiente do processo de inovação 

tecnológica.  

Apesar disso, alguns trabalhos confirmam a influência das variáveis tamanho 

(REVILLA et al., 2003; OZÇELIK; TAYMAZ, 2008; HSU; HSUEH, 2009; ALMEIDA, 

2010), idade (KOGA, 2005; ALMEIDA, 2010) e experiência do coordenador (ALMEIDA, 

2010) no desempenho das atividades de P&D de empresas subvencionadas por fundos 

públicos.   

 

 A dimensão investimento teve como objetivo especificar o montante de capital 

aplicado no desenvolvimento do projeto, envolvendo tanto a quantidade de recursos 

financeiros público quando da empresa. O grupo de empresas eficientes teve 

mediana igual a R$ 80.396,52, para a variável quantidade de subsídio 

governamental recebido e, R$ 15.000,00, na variável quantidade de capital 

investido pela empresa. Nesse grupo, os recursos de capital investido pela empresa 

totalizaram R$ 341.078,00 e os recursos concedidos pela FAPERN, R$ 551.629,04. 

Isso implica uma taxa de investimento de capital da empresa inferior à taxa de 

recursos obtidos por fundos governamentais, considerando que as empresas 

beneficiadas devem aportar ao projeto uma contrapartida financeira mínima de 5% 

do valor integral da proposta (FAPERN, 2011).   

Supondo que o montante de capital investido diferenciaria o nível de eficiência das 

empresas, a hipótese 5, desmembrada em duas proposições referentes às fontes de recursos 
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financeiros, analisou, estatisticamente, a significância das variáveis capital FAPERN e capital 

EMPRESA entre os dois grupos de empresas. Os resultados estão expressos na Tabela 6.12.  

 

Tabela 6.12 – Desmembramento da hipótese de pesquisa – Dimensão Investimento 

HIPÓTESE 5 

O montante de capital investido diferencia o nível de eficiência das 

micro e pequenas empresas subvencionadas pelo programa 

INOVA-RN. 

RESULTADO 

Proposição 1.1 
A maior quantidade de capital FAPERN investida no fomento inovativo às micro e 

pequenas empresas do programa INOVA-RN aumenta o nível de eficiência da empresa. 

 
H0 

A mediana da variável capital FAPERN é igual entre o grupo 

das empresas eficientes e ineficientes. 
Confirmada 

 
H1 

A mediana da variável capital FAPERN é diferente entre o 

grupo das empresas eficientes e ineficientes. 
Refutada 

  Mediana U valor-p* 

Teste de Mann-Whitney 

Grupo Eficiente 

n = 5 

Grupo Ineficiente 

n = 11 
22,000 ,269 

80396,52 98751,91   

Proposição 1.2 
A maior quantidade de capital investida pelas micro e pequenas empresas do programa 

INOVA-RN no fomento inovativo aumenta o nível de eficiência da empresa. 

 
H0 

A mediana da variável capital EMPRESA é igual entre o 

grupo das empresas eficientes e ineficientes. 
Confirmada 

 
H1 

A mediana da variável capital EMPRESA é diferente entre o 

grupo das empresas eficientes e ineficientes. 
Refutada 

  Mediana U valor-p* 

Teste de Mann-Whitney 

Grupo Eficiente 

n = 5 

Grupo Ineficiente 

n = 11 
25,500 ,450 

15000,00 50000,00   

* nível de significância α=0,05. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para primeira (valor-p = 0,269) e segunda (valor-p = 0,450) proposição, o valor-p é 

maior que o nível de significância de 5% e, assim, as hipóteses nulas (H0) não devem ser 

rejeitadas. Dessa forma, não existe evidência que a maior quantidade de capital investido, 

tanto capital FAPERN quanto EMPRESA, aumenta, positivamente, o nível de eficiência da 

empresa. 

Similarmente, Wallsten (2000) constatou em empresas do programa SBIR, que a 

quantidade de subsídio governamental recebido não tem impacto nas atividades de P&D da 

empresa, não conduz ao aumento no número de empregos diretos e, simplesmente, evita que 

as empresas eliminem projetos em andamento. Outros autores (CLARYSSE et al., 2006; 

HSU; HSUEH, 2009; ALMEIDA, 2010), contrariamente ao exposto, notaram que o aumento 

na taxa de subsídio público, no orçamento de P&D de organizações subvencionadas, indica 

que subsídios governamentais são essenciais para um projeto ocorrer e, além disso, são 

positivamente relacionados aos outputs. No caso de micro e pequenas empresas chilenas, 
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Alvarez e Crespi (2003) verificaram que a variável, acesso a crédito, não é significativamente 

relacionada com a eficiência.  

 

 A dimensão colaboração representou o nível de relacionamentos colaborativos 

entre empresas e agentes externos, caracterizados em clientes, fornecedores e 

universidades. Como justificado por alguns autores (REVILLA et al., 2003; 

FREEL, 2003; KANG et al., 2012), as pequenas empresas carecem de 

aprendizagem complexa, uma vez que são menos estruturadas e, na maioria dos 

casos, adquirem acesso à tecnologia pela compra de equipamentos e assistência 

técnica (HOFFMAN et al., 1998). Diante dessa realidade, essa categoria de empresa 

necessita ser inserida em redes de relacionamento que contribuam para o 

desenvolvimento de sua base de conhecimento, possibilitando o aumento na eficácia 

da organização em assimilar novos conhecimentos. 

As cinco empresas eficientes do INOVA executaram o desenvolvimento dos projetos, 

em média, com a colaboração de um cliente, nenhum fornecedor e uma universidade. Mesmo 

assim, as variáveis, número de colaborações com clientes, fornecedores e universidades 

apresentaram diferença de contribuição, estatisticamente, pouco significante para o grupo de 

empresas eficientes e ineficientes, o que leva à aceitação das hipóteses nulas (H0) ilustradas na 

Tabela 6.13. Evidências empíricas desses resultados são fornecidas por Almeida (2010) em 

pequenas empresas do programa PIPE da FAPESP. Pesquisas futuras podem buscar investigar 

a origem dos projetos, tais como: teses de doutorado, iniciação científica ou projetos de 

pesquisa e, dessa maneira, mostrar a contribuição da universidade ao desenvolvimento 

econômico. 

 

 

Tabela 6.13 – Desmembramento dos testes de hipótese – Dimensão Colaboração 

HIPÓTESE 6 

O número de colaborações com clientes diferencia o nível de 

eficiência das micro e pequenas empresas subvencionadas pelo 

programa INOVA-RN. 

RESULTADO 

 
H0 

A mediana da variável número de colaborações com clientes é 

igual entre o grupo das empresas eficientes e ineficientes. 
Confirmada 

 
H1 

A mediana da variável número de colaborações com clientes é 

diferente entre o grupo das empresas eficientes e ineficientes. 
Refutada 

  Mediana U valor-p* 

Teste de Mann-Whitney 
Grupo Eficiente 

n = 5 

Grupo Ineficiente 

n = 11 
25,000 ,381 

 1 0   
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Tabela 6.13 – Continuação 

HIPÓTESE 7 

O número de colaborações com fornecedores diferencia o nível de 

eficiência das micro e pequenas empresas subvencionadas pelo 

programa INOVA-RN. 

RESULTADO 

 H0 

A mediana da variável número de colaborações com 

fornecedores é igual entre o grupo das empresas eficientes e 

ineficientes. 

Confirmada 

 H1 

A mediana da variável número de colaborações com 

fornecedores é diferente entre o grupo das empresas eficientes 

e ineficientes. 

Refutada 

  Mediana U valor-p* 

Teste de Mann-Whitney 

Grupo Eficiente 

n = 5 

Grupo Ineficiente 

n = 11 
33,000 1,000 

0 0   

HIPÓTESE 8 

O número de colaborações com universidades diferencia o nível de 

eficiência das micro e pequenas empresas subvencionadas pelo 

programa INOVA-RN. 

RESULTADO 

 H0 

A mediana da variável número de colaborações com 

universidades é igual entre o grupo das empresas eficientes e 

ineficientes. 

Confirmada 

 H1 

A mediana da variável número de colaborações com 

universidades é diferente entre o grupo das empresas 

eficientes e ineficientes. 

Refutada 

  Mediana U valor-p* 

Teste de Mann-Whitney 

Grupo Eficiente 

n = 5 

Grupo Ineficiente 

n = 11 
28,500 ,629 

1 1   

* nível de significância α=0,05. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 A dimensão desempenho considerou as saídas reais resultante do desenvolvimento 

do projeto, expressas pelas variáveis: (1) número de novos empregos (D6.2) e (2) 

crescimento das vendas (D6.6).  

No programa SBIR, Lerner (1999) mostrou que empresas norte-americanas 

subvencionadas desfrutaram de um maior crescimento na taxa de vendas e emprego do que 

empresas correspondentes não subsidiadas. Em média, as empresas premiadas, desde o final 

de 1985 até o final de 1995, apresentaram um aumento de 98% nas vendas (US$ 4.0 milhões 

contra US$ 1.1 milhões) e 56% no emprego (26 novos funcionários contra 6). No panorama 

do grupo de empresas eficientes do INOVA, foi observado um crescimento médio de 37% nas 

vendas e, aproximadamente, 7 novos empregos por empresa. Ressalta-se que, das 16 

empresas estudadas, 12,5% (2 empresas) e 31,25% (5 empresas), respectivamente, não 

alcançaram qualquer crescimento na taxa de vendas e empregos. 

Na realidade da Espanha, apresentada por Revilla et al. (2003), as 277 empresas 

analisadas detiveram, em média, 2,6 novos funcionários. Já no que se refere às empresas 

inovadoras do setor industrial da China, Guan et al. (2006) apontaram que, apenas, 25% das 
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empresas obtiveram taxas de crescimento das vendas com resultados satisfatórios. Logo, 

segundo os autores, a situação apresentada no crescimento das vendas dessas empresas é 

pobre e, a maioria não puderam vender os produtos com sucesso. Nos resultados de Alvarez e 

Crespi (2003), para as empresas chilenas, não foi encontrada qualquer relação significativa 

entre a eficiência e a variabilidade das vendas.  

 

 A dimensão ganho líquido quantificou o lucro direto devido à comercialização de 

produtos e tecnologias, novas ou melhoradas, resultantes dos projetos INOVA.  

As cinco empresas eficientes do INOVA faturaram, em média, R$ 500 mil, 

aproximadamente, 5 vezes mais que o grupo de empresas ineficientes. Ressalta-se que cerca 

de 44% das empresas (7 empresas) alcançaram faturamento superior ao montante de capital 

investido. Ao comparar com o cenário de empresas chinesas, discutido por Guan et al. (2006), 

a variável faturamento ocupou uma posição mediana, em que 50% das empresas obtiveram 

resultados razoáveis.  

Em outra perspectiva, Koga (2005) verificou em start-ups de alta tecnologia do Japão a 

relação entre a lucratividade e a tendência das empresas em investir em atividades de P&D. 

Os resultados evidenciaram para as empresas que apresentaram lucros elevados, bem como 

fundos internos abundantes, uma tendência e interesse maior para realizar investimentos em 

atividades de P&D. Essas evidências apresentam similaridades com as observadas nas 

empresas eficientes da amostra estudada, uma vez que essas unidades obtiveram lucros 

maiores, direcionando uma parcela desses lucros a projetos de P&D novos e em fase de 

andamento. 

Nesse panorama, ressalta-se que as dimensões mercado e tempo não foram 

comtempladas, uma vez que as variáveis desses grupos não se mostraram pertinentes nessa 

avaliação. 

Dando continuidade à avaliação das empresas do INOVA, alguns autores (REVILLA et 

al., 2003; HSU; HSUEH, 2009) enfatizam que um dos pontos de interesse iniciais para uma 

análise DEA é determinar se existe eficiência de escala no conjunto dos dados observados. 

Para tanto, reforçam-se os resultados advindos do modelo BCC, diante da importante 

contribuição na identificação dos retornos de escala em que as empresas estudadas se 

classificam. O modelo categorizou as unidades avaliadas com retornos de escala: decrescente, 

crescente e constante, conforme visualizado na Tabela 6.14.      
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Tabela 6.14 - Retornos de escala para as empresas fomentadas pelo INOVA 

FREQUÊNCIA 

Retorno crescente a escala 8 (50%) 

Retorno constante a escala 5 (31,25%) 

Retorno decrescente a escala 3 (18,75%) 

TOTAL 16 

Fonte: Elaboração própria.  

 

No conjunto das 16 empresas observadas, 50% obtiveram retorno crescente à escala. 

Isto implica que aumentos nas quantidades dos inputs ocasionariam aumentos 

desproporcionalmente maiores nas quantidades dos outputs. Enquanto isso, 31,25% e 18,75% 

das empresas, encontraram, respectivamente, retornos do tipo constante e decrescente. 

Destaca-se que o grupo de empresas eficientes alcançaram retornos constantes. Logo, 

qualquer aumento nas quantidades de capital FAPERN e/ou capital EMPRESA converteria 

em um aumento proporcional no faturamento, crescimento das vendas e número de novos 

empregos.   

Nos estudos apresentados por Revilla et al. (2003) na Espanha, Hsu e Hsueh (2009) 

em Taiwan e Almeida (2010) no Estado de São Paulo, grande parte das empresas expuseram 

características de retornos crescentes à escala, com percentuais equivalentes a, 

simultaneamente, 77,6%, 78,2% e 50%. De acordo com esses autores, a maioria das empresas 

do INOVA aumentarão suas saídas por meio de maiores investimentos em entradas.  

 No caso das empresas com retornos decrescente, 18,75% do conjunto observado, a 

quantidade de faturamento, crescimento das vendas e número de novos empregos foi 

desproporcionalmente menor que o montante de capital investido. Ressalta-se que, segundo 

evidências expostas por Revilla et al. (2003), a existência de retornos decrescentes favoreceria 

projetos com recursos de entrada menores e, assim, organizações de menor porte e fundos 

internos restritos.  

Os resultados da análise DEA sugerem, também, que algumas empresas do INOVA 

devem servir de benchmark pela utilização eficiente dos recursos, permitindo determinar a 

capacidade que as empresas ineficientes devem atingir para que possam acompanhar as 

melhores práticas. A Tabela 6.15 expõe a quantidade de empresas ineficientes que uma 

unidade eficiente serve de referência, bem como a quantidade de unidades benchmark de uma 

unidade ineficiente. 

 Ao extrair análises sobre os resultados apresentados na Tabela 6.15, percebe-se que a 

empresa 23 é parâmetro de referência para todas as empresas que estão abaixo da fronteira. 

Por outro lado, as empresas 25, 8, 3 e 18, embora não sejam referência para todas as empresas 
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ineficientes, apresentam-se como parâmetro em, pelo menos, 3 empresas abaixo da fronteira, 

resultando em empresas ineficientes com mais de uma unidade benchmark.   

 

Tabela 6.15 – Discriminação das empresas INOVA para a análise dos benchmark 

Empresa 
Quantidade de unidades 

que servem de referência 

Quantidade de unidades 

benchmark 

25 3 0 

8 7 0 

23 11 0 

3 8 0 

18 3 0 

9 0 2 

4 0 2 

22 0 3 

11 0 2 

1 0 2 

5 0 3 

7 0 3 

14 0 3 

6 0 3 

24 0 3 

10 0 2 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Considerando a unidade benchmark de cada unidade ineficiente, o modelo DEA-BCC 

permitiu calcular a projeção (meta) para que uma unidade ineficiente possa acompanhar as 

melhores práticas e, assim, atingir a fronteira de eficiência. Com base nisso, a Tabela 6.16 

apresenta recomendações de melhorias, expondo-as, de acordo com as variáveis empregadas 

no modelo. 

 

Tabela 6.16 – Discriminação das recomendações de melhorias para o conjunto das empresas ineficientes 

Empresa Escore 
Atual Alvo Atual Alvo Atual Alvo Atual Alvo Atual Alvo 

I2.2 % I2.1 % G7.1 % D6.6 CV D6.2 E 

9 63,57% 99651,50 - 62650,43 -0,3 100000,00 4,1 0,1 0,4 6 3 

4 52,87% 99978,00 - 200000,00 -0,8 20000,00 24,8 0,05 0,5 5 4 

22 46,79% 99947,00 - 83271,43 - 360000,00 1,1 0 3,3 0 8 

11 45,94% 99084,38 -0,1 28000,00 - 150000,00 3,7 0,3 5,1 4 5 

1 39,29% 98751,91 -0,2 12200,00 - 116000,00 1,5 0,3 2,8 1 5 

5 34,03% 90780,00 - 30000,00 - 110000,00 5,0 0,8 3,6 3 6 

7 21,56% 97950,00 - 100000,00 -0,6 12000,00 50,4 0,54 2,0 2 7 

14 19,58% 99971,00 - 71000,00 - 150000,00 4,1 0 3,6 0 9 

6 16,17% 96196,00 - 50000,00 - 120000,00 5,2 0,15 4,2 0 9 

24 9,04% 82600,00 - 10700,00 - 10000,00 10,1 0,1 1,2 0 5 

10 1,61% 76859,24 - 20000,00 -0,3 10000,00 61,0 0,05 6,1 0 8 

Inputs: I2.1: quantidade de recursos desembolsada pela empresa para a execução do projeto (R$); e, I2.2: 

quantidade de subsídio governamental recebido(R$). 

Outputs: G7.1: lucro direto devido à comercialização de produtos ou tecnologias, novos ou significativamente 

melhorados (R$); D6.2: número de novos empregos (empregos); e, D6.6: crescimento nas vendas (%). 

CV: crescimento das vendas; e, E: empregos. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Observa-se, no grupo de empresas ineficientes, a predominância de oportunidades de 

melhorias nas variáveis capital EMPRESA, crescimento das vendas, número de novos 

empregos e, principalmente, faturamento, com números expressivos para as Empresa 4, 

Empresa 6, Empresa 7, Empresa 10 e Empresa 14.  

Avaliando, separadamente, as DMU’s com recomendações de melhorias mais 

alarmantes, têm-se:  

(1) Empresa 4, sendo necessária uma redução de 80% no valor investido pela empresa 

e um aumento em 2.480% no faturamento. Isto porque essa empresa apresentou limitações no 

fornecimento de insumos, o que inviabilizou o crescimento das vendas e, consequentemente, 

faturamentos maiores;  

(2) Empresa 6 e 14, precisariam gerar 9 novos empregos. No entanto, no caso da 

empresa 14, problemas em manter funcionários, devido a recursos financeiros limitados, 

restringiram a contratação de novos funcionários;  

(3) Empresa 7, deveria reduzir em 60% o montante de capital investido pela empresa 

e aumentar em 5.040% o faturamento. Tais evidências resultam da forte influência do retorno 

a longo prazo dos investimentos realizados na inovação; e,  

(4) Empresa 10, com o mais baixo escore de eficiência, entre o grupo de empresas 

ineficientes, é recomendado que essa unidade aumentasse em 6.100% o faturamento e 

deslocasse o crescimento das vendas de 0,05 para 6,15. Esses números são resultado da 

incidência, significativa, de barreiras mercadológicas, caracterizadas pela falta de demanda 

para o projeto desenvolvido, decorrente da crise internacional enfrentada pelos mercados-

alvo, ao qual esse projeto se direcionava. 

 Em outra perspectiva, a projeção de uma empresa ineficiente na fronteira pode ser 

expressa pela diferença (excesso) ou soma (escassez) entre, respectivamente, o vetor input e a 

variável de folga e vetor output e a variável de folga. Dessa forma, a Tabela 6.17 mostra a 

distribuição das folgas de input e output que são iguais ou acima de zero. 
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Tabela 6.17 – Distribuição das folgas de input e output 

 

Empresa 

Excesso Escassez 

 I2.2 I2.1 G7.1 D6.6 D6.2 

E
F

IC
IE

N
T

E
 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IN
E

F
IC

IE
N

T
E

 

9 0,00 0,11 0,36 0,06 0,00 

4 0,00 0,79 0,48 0,07 0,00 

22 0,00 0,00 0,00 0,50 0,70 

11 0,07 0,00 0,38 0,73 0,00 

1 0,12 0,00 0,00 0,36 0,27 

5 0,00 0,00 0,33 0,32 0,00 

7 0,00 0,31 0,56 0,00 0,00 

14 0,00 0,00 0,00 0,55 0,72 

6 0,00 0,00 0,00 0,53 0,73 

24 0,00 0,00 0,00 0,02 0,38 

10 0,00 0,03 0,00 0,47 0,65 

Inputs: I2.1: quantidade de recursos desembolsada pela empresa para a execução do projeto (R$); e, I2.2: 

quantidade de subsídio governamental recebido(R$). 

Outputs: G7.1: lucro direto devido à comercialização de produtos ou tecnologias, novos ou significativamente 

melhorados (R$); D6.2: número de novos empregos (empregos); e, D6.6: crescimento nas vendas (%). 

Fonte: Elaboração própria. 

  

Como pode ser visualizado, as folgas do input capital FAPERN foram em, 87,5% das 

empresas, iguais a zero, indicando que, somente, 12,5% das empresas estavam utilizando, em 

excesso, o indicador capital FAPERN quando comparadas ao conjunto de empresas 

estudadas. Ao mesmo tempo, 75% das empresas têm folgas do input capital EMPRESA 

iguais a zero. Ou seja, apenas 25% das empresas restantes não obtiveram resultados 

satisfatórios. 

 Por outro lado, 37,5% das empresas obtiveram folgas do output crescimento das 

vendas iguais a zero. Assim, a situação do indicador crescimento das vendas para as empresas 

do INOVA pode ser diagnosticada como pobre, visto que a maioria das empresas não vendeu 

os produtos com sucesso. Evidências empíricas desses resultados são apresentadas por Guan 

et al. (2006) para empresas inovadoras da China.  

 Os outros dois outputs - faturamento e número de novos empregos - mantiveram uma 

posição mediana. Mais de 60% das empresas possuem folgas iguais a zero nesses dois 

aspectos. 

 Além disso, a análise das folgas revelou que os resultados para as variáveis capital 

FAPERN e capital EMPRESA, crescimento das vendas e os outros dois outputs (faturamento 
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e número de novos empregos) foram bons, ruins e regulares, respectivamente. Em síntese, 

31,25% das empresas do INOVA são eficientes, com folgas de input e output iguais a zero. 

Dessa forma, o grupo das unidades eficientes não necessita realizar qualquer ajuste no que diz 

respeito, apenas, às variáveis empregadas nessa análise.  

 Vale enfatizar que, para buscar a melhoria no desempenho desse grupo de empresas, 

deve-se analisar o contexto em que estão inseridas a fim de que as razões para o mau 

desempenho sejam descobertas, conforme observaram Lee et al. (2009). 

Finalmente, as discussões da análise DEA podem ser acrescidas a influência de 

barreiras no processo de desenvolvimento da inovação aos resultados dos escores de 

eficiência do conjunto de empresas observadas. A Tabela 6.18 discrimina a incidência, em 

percentual, das principais barreiras já apresentadas nesta dissertação, entre o grupo das cinco 

empresas eficientes e onze ineficientes. Nessa representação, a análise sobre a incidência das 

barreiras foi realizada tanto em uma perspectiva macro, caracterizada em seis grandes 

dimensões: (1) informacional; (2) financeira; (3) governamental; (4) organizacional; (5) 

mercadológica; e (6) recursos humanos -, quanto na perspectiva micro, em que cada dimensão 

corresponde ao agrupamento de barreiras específicas. Em paralelo, essa análise possibilitou 

evidenciar a taxa de incidência de cada barreira específica e, consequentemente, avaliar a 

representatividade das seis dimensões de barreiras entre o grupo dos eficientes e ineficientes. 

Com base nos resultados, pode-se chegar a algumas constatações. As empresas 

eficientes tiveram maiores barreiras para inovar, principalmente, pelo excesso de 

procedimentos burocráticos. Por outro lado, as empresas ineficientes enfrentaram diversos 

elementos que dificultaram o processo de desenvolvimento da inovação. Com maior 

incidência, 82% das empresas que compõem o grupo das unidades ineficientes, destacam: a 

falta de recurso interno, o excesso de burocracia, a falta de infraestrutura e as limitações no 

fornecimento de insumos.  

Observa-se que o grupo de empresas eficientes teve, durante o processo de 

desenvolvimento da inovação, mais fortemente, a presença, somente, de barreiras 

governamentais, ao passo que a maioria das empresas ineficientes foram influenciadas por, 

aproximadamente, 67% das barreiras referentes à perspectiva macro.  

Concordando com alguns autores (HADJIMANOLIS, 1999; FRENKEL, 2001; 

CLANCY, 2001; GALIA; LEGROS, 2004; ALINAITWE et al., 2007; SEGARRO-BLASCO 

et al., 2008; MADRID-GUIJARRO et al., 2009), a presença desses inibidores da inovação 

podem dificultar ou até mesmo inviabilizar o processo inovativo e, dessa forma, contribuir, 

negativamente, para o desempenho de empresas envolvidas em atividades de P&D, ainda que 
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sejam fomentadas por subsídios governamentais, uma vez que esses obstáculos estão 

relacionados a diferentes fatores exógenos, sobre os quais as organizações não possuem 

controle.  

  

Tabela 6.18 – Discriminação das barreiras à inovação entre o grupo de empresas eficientes e ineficientes 

 BARREIRAS À INOVAÇÃO EMPRESA 

MACRO MICRO Eficiente Ineficiente 

  N=5 N=11 

F
in

an
ce

ir
a 

Custo elevado da inovação 1 1 

Falta de recurso interno 1 4 

Riscos excessivos 0 1 

Retorno sobre o investimento longo 0 2 

Dificuldade em acessar fontes de financiamento externo 0 1 

Nenhuma 3 2 

Total 2 9 

% 40 82 

G
o

v
er

n
am

en
ta

l 

Falta de oportunidade de parcerias com instituições de pesquisa 0 2 

Burocracia governamental 5 5 

Falta de assistência do governo 0 1 

Níveis de impostos sobre novos produtos 0 1 

Nenhuma 0 2 

Total 5 9 

% 100 82 

O
rg

an
iz

ac
io

n
al

 

Falta de experiência tecnológica necessária para o desenvolvimento 

da inovação 
1 2 

Falta de infraestrutura 0 4 

Fraquezas nas habilidades gerenciais 1 1 

Resistência a mudança 0 2 

Nenhuma 3 2 

Total 2 9 

% 40 82 

In
fo

rm
ac

io
n

al
 Falta de informações sobre a tecnologia 0 1 

Falta de conhecimentos básicos de negócio 0 0 

Falta de informação sobre o mercado 0 2 

Nenhuma 5 8 

Total 0 3 

% 0 27 

R
ec

u
rs

o
s 

H
u

m
an

o
s Falta de treinamento aos funcionários 0 1 

Falta de pessoal qualificado 1 3 

Problemas em manter funcionários qualificados 1 2 

Falta de tempo – um funcionário responsável por muitas atividades 1 1 

Nenhuma 2 4 

Total 3 7 

% 60 64 

M
er

ca
d

o
ló

g
ic

a Problemas com o fornecimento de insumos (matérias-primas e 

componentes), máquinas e equipamentos 
0 5 

Falta de demanda para a inovação 2 4 

Nenhuma 3 2 

Total 2 9 

% 40 82 

Fonte: Elaboração própria. 
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6.3 ETAPA III – AVALIAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DAS EMPRESAS INOVA-RN 

 

6.3.1 Análise DEA-Malmquist para as empresas INOVA-RN 

 

 A integração DEA-Malmquist foi utilizada para analisar a evolução da produtividade 

das empresas do programa INOVA-RN, devido a alterações tecnológicas e à eficiência 

técnica, no período de 2011-2012. 

 Analogamente ao modelo DEA-BCC, o DEA-Malmquist foi empregado, unicamente, 

com as 16 empresas da amostra final, sendo esse modelo definido pelas variáveis de input: 

quantidade de recursos desembolsada pela empresa para a execução do projeto (I2.1); e, 

quantidade de subsídio governamental recebido (I2.2); e, pelas variáveis de output: lucro direto 

devido à comercialização de produtos ou tecnologias, novos ou significativamente 

melhorados (G7.1); e, crescimento das vendas (D6.6).  

 É importante ressaltar que, para realizar a mensuração da eficiência, optou-se pelo 

DEA-Malmquist com o modelo de retornos constantes, orientado a output, visto que, 

ancorado nos pressupostos de Grifell-Tatjé e Lovell (1995), o emprego de modelos com 

retornos variáveis fornecem medidas sistematicamente tendenciosas sobre as mudanças da 

produtividade total de uma DMU, principalmente, quando as eficiências são calculadas com 

períodos mistos (t e t + 1; t + 1 e t). 

  Em face do exposto, como um procedimento anterior ao cálculo do índice Malmquist, 

foram mensuradas as eficiências relativas ao período de 2011-2012, conforme mostra a 

Tabela 6.19. 

 

Tabela 6.19 – Valor das eficiências para cada DMU em análise relativas ao período de 2011-2012 

Empresa θ0 (x0, y0) θt (xt, yt) θ0 (xt, yt) θt (x0, y0) Empresa θ0 (x0, y0) θt (xt, yt) θ0 (xt, yt) θt (x0, y0) 

1 0,53 0,96 0,51 1,37 10 0,07 0,05 0,07 0,07 

3 0,18 0,54 0,18 0,71 11 0,32 0,23 0,32 0,32 

4 0,05 0,02 0,05 0,02 14 1,00 0,77 0,77 1,00 

5 0,92 0,04 0,93 0,06 18 0,21 0,15 0,21 0,20 

6 0,16 0,08 0,16 0,11 22 0,29 0,22 0,22 0,29 

7 0,58 0,79 0,58 1,04 23 0,10 1,00 0,07 1,43 

8 1,00 0,58 1,01 0,79 24 0,20 0,14 0,19 0,20 

9 0,11 0,08 0,11 0,10 25 0,96 0,00 0,92 0,00 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com base nesses resultados, foi realizado o cálculo do índice Malmquist, 

decompondo-o em relação às alterações tecnológicas (AT) e à eficiência (AE), no período de 

2011-2012, como visualizado na Tabela 6.20. Admite-se que: (1) se 𝐼𝑀 > 1, a produtividade 
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apresentou melhorias; (2) se 𝐼𝑀 = 1, a produtividade permaneceu inalterada; e, (3) se 𝐼𝑀 <

1, a produtividade declinou ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, se a AT e AE possuírem 

valores maior (>), igual (=) ou menor (<) que uma unidade, respectivamente, a fronteira 

tecnológica e a eficiência técnica apresentaram progressos, permaneceram sem mudanças ou 

regrediram (LIU; WANG, 2008).  

 

Tabela 6.20 – Índice Malmquist, alterações da eficiência e alterações tecnológicas para o período 2011-2012 

Empresa 

Alteração da 

Eficiência 

(AE) 

Alteração 

Tecnológica 

(AT) 

Índice 

Malmquist 

(IM) 

Empresa 

Alteração da 

Eficiência 

(AE) 

Alteração 

Tecnológica 

(AT) 

Índice 

Malmquist 

(IM) 

1 1,82 0,45 0,82 10 0,74 1,17 0,86 

3 3,03 0,29 0,88 11 0,74 1,17 0,87 

4 0,29 3,00 0,88 14 0,77 1,00 0,77 

5 0,05 18,84 0,87 18 0,74 1,20 0,88 

6 0,49 1,78 0,88 22 0,77 1,00 0,77 

7 1,36 0,64 0,87 23 10,00 0,07 0,70 

8 0,58 1,49 0,86 24 0,70 1,17 0,82 

9 0,74 1,19 0,88 25 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Elaboração própria. 

  

Os dados da Tabela 6.20 revelam que as empresas do INOVA expuseram um 

comportamento mais representativo com relação à alteração tecnológica. Cerca de 69% das 

empresas (Empresa 4, Empresa 5, Empresa 6, Empresa 8, Empresa 9, Empresa 10, Empresa 

11, Empresa 14, Empresa 18, Empresa 22 e Empresa 23) alcançaram valores maiores que uma 

unidade, indicando, assim, que, na maior parte das empresas observadas, a fronteira 

tecnológica apresentou progressos nesse período. 

Por outro lado, 25% das empresas (Empresa 1, Empresa 3, Empresa 7 e Empresa 23) 

obtiveram progressos na eficiência técnica. Entretanto, diferentemente do grupo de empresas 

que apresentaram melhorias na fronteira tecnológica, as empresas 1, 3, 7 e 23 aumentaram 

positivamente os percentuais das variáveis de output (faturamento e crescimento das vendas) 

e, consequentemente, os escores de eficiência. Para sustentar essa evidência, a Tabela 6.21 

mostra os percentuais das variáveis de output (faturamento e crescimento das vendas) e os 

escores de eficiência para as empresas que alcançaram melhorias, no que tange à fronteira 

tecnológica e à eficiência técnica, nos anos de 2011 e 2012. Outros autores (CHEN; WU; 

LIN, 2006) também propuseram analisar as diferenças individuais das variáveis de output, ao 

longo de um período de tempo, entre unidades eficientes e ineficientes.  
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Tabela 6.21 – Percentuais de faturamento, crescimento das vendas e escores de eficiência no período de 2011 e 

2012 para as empresas com AE > 1 e AT > 1 

  
Variáveis 

 

A
lt

er
a

çã
o

 E
fi

ci
ên

ci
a

 >
 1

 

Empresa 
Faturamento 

(%) 

Crescimento 

das Vendas 

(%) 

Eficiência (CCR-O) 

(%) 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

1 0,30 0,78 0,30 0,48 52,69 95,90 

3 0,25 1,00 0,25 0,75 17,90 54,17 

7 0,54 1,00 0,54 0,46 57,79 78,82 

23 0,07 1,00 0,05 0,73 10,00 100,00 

A
lt

er
a

çã
o

 T
ec

n
o

ló
g

ic
a

 >
 1

 4 0,05 0,02 0,05 0,00 5,24 1,54 

5 0,10 0,05 0,80 0,00 92,37 4,25 

6 0,15 0,10 0,15 0,00 16,34 8,03 

8 0,70 0,55 0,70 0,00 100,00 57,87 

9 0,10 0,10 0,10 0,00 10,52 7,75 

10 0,05 0,05 0,05 0,00 6,82 5,02 

11 0,30 0,30 0,30 0,00 31,74 23,38 

14 1,00 1,00 0,00 0,00 100,00 77,23 

18 0,20 0,20 0,20 0,00 20,99 15,46 

22 0,29 0,29 0,00 0,00 29,01 22,40 

24 0,10 0,10 0,10 0,00 20,03 14,02 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Analisando a Tabela 6.21, pode-se verificar, nas empresas que obtiveram AT > 1, 

reduções nos percentuais em, pelo menos, uma das variáveis de output (faturamento e 

crescimento das vendas) e, por conseguinte, nos escores de eficiência. Em contrapartida, no 

grupo das empresas com AE > 1, são observados aumentos nos percentuais tanto da variável 

faturamento quanto no crescimento das vendas, resultando em melhorias significativas nos 

escores de eficiência. Tal evidência é fortemente representada pelas empresas 5 e 23. 

Sobre o índice Malmquist, 93,75% das empresas (15 empresas) estudadas exibiram 

índices menores que uma unidade, o que significa dizer que, na maioria das empresas, a 

produtividade declinou durante o período de 2011-2012. Apesar disso, 6,25% das empresas (1 

empresa) apresentaram um índice de produtividade constante. De maneira geral, o valor 

médio do índice Malmquist, para o conjunto analisado, foi de 0,79, com valores máximo e 

mínimo equivalentes a, respectivamente, 0,89 e 0,00 e, desvio padrão de 0,22. Observa-se que 

a maior frequência dos valores do índice Malmquist se encontra na faixa 0,80-0,89. Esses 

dados estão expressos na Tabela 6.22. 
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Tabela 6.22 – Análise descritiva básica para o índice Malmquist das empresas financiadas pelo INOVA-RN 

Estatística descritiva Índice Malmquist 

Média 0,79 

Desvio padrão 0,22 

Máximo 0,88 

Mínimo 0,00 

Frequência Índice Malmquist 

1 0 (0,00%) 

0.900 – 0.999 0 (0,00%) 

0.800 – 0.899 12 (75,00%) 

0.700 – 0.799 3 (18,75%) 

0.600 – 0.699 0 (0,00%) 

0.500 – 0.599 0 (0,00%) 

0.400 – 0.499 0 (0,00%) 

0.300 – 0.399 0 (0,00%) 

Abaixo de 0.299 1 (6,25%) 

Total de empresas analisadas 16 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Dando continuidade à análise dos resultados obtidos, conclui-se que a produtividade 

foi influenciada, negativamente, pela eficiência técnica, na maioria das empresas analisadas. 

Embora essas mesmas empresas tenham alcançado melhorias da fronteira tecnológica, não foi 

suficiente para compensar as decorrências da ineficiência técnica. Sendo assim, a falta de 

convergência entre as alterações tecnológicas e da eficiência técnica pode ter colaborado para 

que nenhuma das 16 empresas analisadas obtivesse IM > 1 e, portanto, melhorias na 

produtividade ao longo desse período de tempo. 

É possível inferir sobre outras razões que podem ter sido causadoras ou, no mínimo, 

contribuído para esses resultados. Primeiramente, o período de tempo analisado (2011-2012), 

pode não ter sido satisfatório para absorver todos os resultados dos investimentos realizados 

no desenvolvimento da inovação, como discutido por alguns autores (GRILICHES, 1979; 

WANG; HUANG, 2007; SHARMA; THOMAS, 2008; ALMEIDA, 2010). Adicionalmente, 

algumas empresas descontinuaram a tecnologia resultante do projeto INOVA ao longo do 

tempo, como a empresa 25. Outras diminuíram os investimentos na tecnologia gerada, devido 

aos riscos excessivos, no caso da empresa 4. Das empresas que mantiveram o percentual de 

faturamento constante, ao longo do período, não apresentaram, porém, crescimento das 

vendas, por limitações na capacidade produtiva, situação identificada nas empresas 22 e 24. 

Por fim, fatores exógenos, como crises internacionais, limitaram o sucesso dos projetos de 

empresas orientados ao mercado externo, como apresentado pela empresa 10. 
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CONCLUSÕES 
 

 A escassez de recursos e a limitação de fundos públicos destinados a medidas 

governamentais de incentivo e apoio ao desenvolvimento tecnológico, bem como a pressão 

regulatória aos programas de subvenção econômica, tornam a demanda por avaliações, com 

metas mensuráveis, imprescindíveis à garantia da continuidade de políticas públicas de 

fomento, destinadas ao financiamento do processo inovativo. 

De maneira geral, se subsídios públicos não são utilizados de maneira eficiente, os 

recursos do governo, destinados a estimular a atividade de P&D de empresas privadas, estarão 

sendo desperdiçados. A presente dissertação propôs-se a analisar a eficiência e os ganhos de 

produtividade, associados à caracterização qualitativa do perfil dos projetos, de micro e 

pequenas empresas beneficiadas com investimentos da Fundação de Apoio à Pesquisa do 

Estado do Rio Grande do Norte, pelo Programa PAPPE Integração INOVA, para a realização 

de pesquisas em inovação tecnológica.  

Sendo assim, primeiramente, foi realizada a caracterização do perfil dos projetos 

INOVA-RN, baseada em aspectos qualitativos da inovação tecnológica. Nessa etapa, 

verificou-se que:  

(1) 73,08% dos projetos INOVA-RN estiveram concentrados em inovações por produto. 

Tal evidência corrobora as descobertas de Hoffman et al. (1998) sobre a propensão 

das micro e pequenas empresas a inovações de produto;  

(2) 57,69% das inovações foram definidas com moderado nível inovativo. Ou seja, a 

maioria das inovações desenvolvidas não foram suficientemente inovadoras para 

proporcionar vantagens competitivas às organizações, assemelhando-se aos resultados 

encontrados no trabalho de Kleinschmidt e Cooper (1991);  

(3) 88,46% dos projetos INOVA-RN foram destinados ao mercado nacional. Tal como 

apresentado por Alvarez e Crespi (2003) para as empresas de manufatura chilenas, em 

que a orientação ao mercado externo foi mais presente no ambiente de grandes 

organizações;  

(4) Apenas 46,15% dos projetos analisados envolveram áreas técnicas novas para a 

empresa, similarmente ao programa ATP (FELDMAN; KELLEY, 2003), em que, dos 

1.998 projetos aprovados, 47% propuseram uma área técnica nova para a empresa. 

Embora projetos em áreas técnicas novas não representem a maior parcela dos 

projetos analisados, em ambos os casos, Feldman e Kelley (2003) afirmam que 
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projetos tecnológicos subvencionados por programas de fomento tendem a abrir 

caminhos para o desenvolvimento de novas áreas técnicas para a empresa;  

(5) 92,31% dos projetos INOVA-RN focalizaram na introdução de produtos/tecnologias, 

novos ou significativamente melhorados, em mercados com expansão nas vendas. 

Todavia, 33,33% dos projetos permanecem como invenções tecnológicas; e,  

(6) 61,54% e 46,15% dos projetos estudados foram, mais fortemente, influenciados por 

barreiras governamentais e mercadológicas, respectivamente. Na dimensão 

governamental, destaca-se o excesso de burocracia no processo de repasse dos 

recursos vinculados à instituição de amparo FAPERN, a aplicação do dinheiro 

público, bem como a inflexibilidade no modelo do programa INOVA para 

atualizações nas propostas dos projetos ou a solicitação de contratos aditivos. Por 

outro lado, na dimensão mercadológica, a falta de demanda para a inovação, devido à 

dificuldade de alguns proprietários em estabelecer estratégias de marketing, a 

resistência do mercado à confiabilidade dos produtos e, também, fatores exógenos, no 

caso da crise internacional que agravou a falta de demanda para os projetos INOVA de 

empresas com atividades de exportação, prejudicaram o desenvolvimento dos projetos, 

contribuindo para o insucesso comercial da inovação. Observou-se que, do total de 

projetos influenciados pela falta de demanda, 50% permanecem como invenções 

tecnológicas. Esse resultado converge com as descobertas de Hoffman et al. (1998) 

devido às pequenas empresas serem mais propensas à falta de demanda para a 

inovação, visto que, segundo os autores, essa categoria de empresas são 

focadas fortemente na produção para nichos de mercado, em vez de mercados de 

massa, resultando em um pequeno número de clientes e um ciclo financeiro retraído.  

 

Subsequentemente, empreendeu-se a análise DEA para determinar o ranking de 

eficiência das 16 empresas analisadas, empregando o modelo de retornos variáveis, orientado 

a output e, um conjunto multidimensional de medidas de desempenho. Adicionalmente, por 

meio de testes de hipótese, particularmente o teste estatístico Mann-Whitney, buscou-se 

examinar a influência de fatores técnicos, expressos pelas variáveis, tamanho da empresa 

(E1.1), idade da empresa (E1.2), anos de experiência do proprietário (E1.4) e coordenador (E1.5), 

quantitade total de capital investido no projeto (I2.4), número de colaborações com clientes 

(C5.1), fornecedores (C5.2) e universidade (C5.3), entre o grupo de empresas eficientes e 

ineficientes. Alguns autores (REVILLA et al., 2003; ALVAREZ; CRESPI, 2003; HSU; 

HSUEH, 2009) argumentam que o desempenho inovador de empresas beneficiadas por 
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programas de subsídios a P&D pode ser influenciado por fatores organizacionais e 

ambientais. Assim, o emprego da análise estatística não-paramétrica permite examinar se 

existe alguma relação entre esses fatores e os diferentes níveis de eficiência alcançados pelas 

empresas investigadas.  

Os resultados obtidos mostram que a eficiência média das micro e pequenas empresas 

do INOVA-RN atingiu 56%, enfatizando o setor industrial com a maior eficiência média 

(83,29%), seguido pelos setores de serviço (53,47%) e agronegócio (27,81%). Isto implica um 

nível de produção, substancialmente, menor do que poderiam ter alcançado se tivessem usado 

os fatores produtivos de forma mais eficiente. Este estudo encontrou, em 50% das empresas, 

retornos crescentes à escala. Ou seja, a maioria das empresas do INOVA podem aumentar 

suas saídas por meio de maiores investimentos em entradas. Existe a possibilidade para 

melhorias na eficiência das empresas e, por conseguinte, na eficácia das políticas públicas. 

Além disso, a análise das folgas revelou que os resultados para as variáveis capital 

FAPERN e capital EMPRESA, crescimento das vendas e os outros dois outputs (faturamento 

e número de novos empregos) foram bons, ruins e regulares, respectivamente. Em síntese, 

31,25% das empresas do INOVA são eficientes, com folgas de input e output iguais a zero. 

Dessa forma, o grupo das unidades eficientes não necessitam realizar qualquer ajuste, no que 

diz respeito, apenas, às variáveis empregadas nessa análise.  

Com relação à influência dos fatores técnicos em nível de eficiência das empresas 

analisadas, os resultados apontam que, estatisticamente, não houve significativa diferença em 

nenhuma das variáveis investigadas entre o grupo de empresas eficientes e ineficientes. Essas 

evidências corroboram alguns trabalhos (ALVAREZ; CRESPI, 2003; ALMEIDA, 2010) da 

literatura nessa temática. No entanto, o tamanho da amostra pode ser um limitante na 

verificação da variabilidade dessas variáveis entre os dois grupos de empresas.   

Nesse panorama, buscou-se, ainda, analisar a influência do montante de capital 

investido em nível de eficiência das empresas, expresso na hipótese 5 delineada no modelo 

conceitual de investigação. Balizada pelos escores de eficiência e pelas fontes de recursos 

financeiros, a conclusão foi que essa hipótese de pesquisa deve ser rejeitada, visto que, 

estatisticamente, não há evidências de que a maior quantidade de capital investido, tanto 

capital FAPERN quanto EMPRESA, aumenta, positivamente, o nível de eficiência da 

empresa. Alguns autores verificaram que a quantidade de subsídio governamental recebido, 

simplesmente, evita que as empresas eliminem projetos em andamento (WALLSTEN, 2000), 

mas também que o acesso a crédito não é significativamente relacionado com a eficiência 
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(ALVAREZ; CRESPI, 2003). Novamente, esses resultados podem ser reflexo do tamanho da 

amostra.  

Apesar desses resultados não evidenciarem, para as variáveis investigadas, diferenças 

entre o grupo de empresas eficientes e ineficientes, notou-se que o grupo de empresas 

ineficientes foram influenciadas, mais fortemente, pela presença de barreiras. Em 82% das 

empresas que compõem o grupo das unidades ineficientes, restrições do tipo: falta de recurso 

interno, excesso de burocracia, falta de infraestrutura e limitações no fornecimento de 

insumos, podem ter dificultado ou, até mesmo, inviabilizado o processo inovativo e, dessa 

forma, contribuído, negativamente, para o desempenho dessas empresas. Assim, pode-se 

concluir que a presença de capital proveniente do INOVA não foi suficiente para que a 

empresa atingisse sucesso, uma vez que a influência desses inibidores da inovação, 

relacionados a diferentes fatores exógenos, sobre os quais as organizações não possuem 

controle, desestabilizam o fluxo natural da inovação. 

 Por fim, foi realizada a análise da evolução da produtividade das empresas do 

INOVA. Optou-se pela integração da DEA e do Índice Malmquist, com o emprego do modelo 

de retornos constantes, orientado a output, o que permitiu decompor as mudanças de 

produtividade em mudanças relacionadas ao nível tecnológico e à eficiência técnica, durante o 

período de 2011-2012.  

Os índices calculados, nesse período, levaram à conclusão de que, na maioria das 

empresas analisadas, a produtividade declinou ao longo do tempo. Ou seja, 93,75% das 

empresas exibiram índices menores que uma unidade, ao passo que 6,25% alcançaram índices 

iguais a zero. Adicionalmente, observou-se que, de maneira geral, as empresas alcançaram 

melhorias da fronteira tecnológica, embora não tenha sido suficiente para compensar as 

decorrências da ineficiência técnica.  

As razões para esse comportamento podem ser atribuídas: (1) à falta de convergência 

entre as mudanças tecnológicas e de eficiência técnica; (2) ao período de tempo analisado; (3) 

à descontinuação da tecnologia resultante do projeto INOVA ao longo do tempo; (4) à 

diminuição dos investimentos da tecnologia gerada; (5) às limitações na capacidade 

produtiva; e, (6) aos fatores exógenos, como crises internacionais. 

Em síntese, 31,25% das empresas do INOVA-RN analisadas, neste estudo, se 

destacaram, utilizando melhor os recursos financeiros disponibilizados pela FAPERN, em 

forma de subvenção econômica, na realização de pesquisas em inovação tecnológica. Isso 

indica que a maioria das empresas fomentadas pelo programa não conseguiram transformar 

seus projetos de P&D em produtos/tecnologias de sucesso. Conforme enfatizado, a presença 
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de barreiras, durante o processo de desenvolvimento da inovação, pode ser considerada, como 

fatores exógenos ao modelo proposto, influenciando no desempenho da empresa. Além disso, 

foi identificado, em observações realizadas in loco, a falta de capacitação dos empresários e 

coordenadores do projetos em gerir recursos públicos - fator agravante para esse resultado. 

Os resultados apresentados e discutidos nesta dissertação contribuirão para que o 

órgão fomentador FAPERN, direcione futuras empresas beneficiadas em programas de 

inovação da instituição, à maximização dos efeitos de investimentos em inovação, com base 

nos diagnósticos das empresas do INOVA que obtiveram eficiência máxima. Por conseguinte, 

essas informações promovem subsídios teóricos e analíticos que poderão vir a auxiliar na 

tomada de decisão de organizações públicas, no direcionamento à efetividade de práticas mais 

promissoras, como no planejamento de políticas governamentais de incentivo à inovação e à 

pesquisa científica e tecnológica no ambiente empresarial, promovendo a alavancagem do 

Sistema Regional de Inovação e, consequentemente, do Sistema Nacional de Inovação.  

 

Limitações e perspectivas para futuras pesquisas 

 

Neste momento, compete mencionar as principais dificuldades enfrentadas para a 

realização do presente trabalho. Em primeiro lugar, a falta de dados, referentes às variáveis de 

output empregadas no modelo proposto, devido ao fato de algumas empresas não terem 

comercializado os produtos/tecnologias resultantes dos projetos fomentados até o momento da 

pesquisa, restringiram o tamanho da amostra, inviabilizando o emprego de algumas 

ferramentas estatísticas, bem como o agrupamento das empresas em clusters, o que ajudaria 

na redução da heterogeneidade. Alguns autores (GRILICHES, 1979; WANG; HUANG, 2007; 

SHARMA; THOMAS, 2008) argumentam que os processos de P&D são marcados por uma 

lacuna no tempo, um vez que adição de inputs não conduz, imediatamente, ao aumento dos 

outputs. Dessa forma, o período de tempo analisado também foi uma limitação da pesquisa, já 

que pode não ter sido satisfatório, para que as empresas absorvessem todos os resultados dos 

investimentos realizados no desenvolvimento da inovação. Essas limitações podem ser 

superadas se a análise for conduzida, novamente, em algum momento no futuro.  

 Sugestões para pesquisas futuras incluem a aplicação da abordagem de três estágios, 

propostas nos trabalhos de Fried et al. (2002), Wang e Huang (2007), Avkiran e Rowlands 

(2008) e Hsu e Hsueh (2009), capaz de lidar com a existência de influências ambientais sobre 

a variação na medição da eficiência. Segundo Wang e Huang (2007) e Hsu e Hsueh (2009), 

essa é uma alternativa pioneira para examinar a eficiência pura de projetos de P&D 
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subvencionados por políticas governamentais, que evita penalizar unidades com bom 

desempenho que operam em um ambiente desfavorável e sobrestimar unidades com mau 

desempenho que operam em um ambiente favorável. Sugere-se, ainda, como trabalhos 

futuros, comparar o nível de eficiência e os ganhos de produtividade entre as empresas 

incubadas e não incubadas, e, sobretudo, analisar a origem dos projetos, tais como: teses de 

doutorado, iniciação científica ou projetos de pesquisa, com a finalidade de analisar a 

influência das universidades no desenvolvimento econômico. Finalmente, no processo de 

seleção das variáveis, poderá ser considerada a utilização de métodos mais robustos, como o 

Método de Análise de Componentes Principais aplicado a DEA - PCA-DEA, principalmente, 

para amostras de tamanho menores, conforme argumentam Nataraja e Johnson (2011) e Adler 

e Yazhemsky (2010).  
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APÊNDICE A – Carta convite 

  

 

 

Natal, 19 de junho de 2012. 

Prezado (a) Senhor (a),  

 

Vimos, por meio deste, apresentar a aluna Bruna Carvalho da Silva, que está desenvolvendo 

uma pesquisa de mestrado intitulada “Avaliação da eficiência dos investimentos do programa INOVA-

RN em micro e pequenas empresas: uma integração da Análise Envoltória de Dados e Índice 

Malmquist”, nesta pós-graduação, com apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio 

Grande do Norte (FAPERN). 

No Brasil, com a promulgação da Lei de Inovação Tecnológica, têm-se intensificado as 

medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente empresarial, 

visando ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do país.  

Devido à relevância do tema exposto, avaliar a eficiência das empresas que obtiveram 

financiamento FAPERN do programa INOVA-RN, se torna questão central para ser analisada neste 

trabalho, a fim de garantir o adequado direcionamento da alocação dos investimentos públicos e, 

portanto, a continuidade dos programas de fomento à inovação tecnológica.  

 Em face do exposto, solicitamos a participação da sua empresa nesta pesquisa, que consistirá 

de uma entrevista e a aplicação de um questionário estruturado para a coleta de dados primários. 

Ressalta-se que todas as informações coletadas serão mantidas no mais absoluto sigilo, sendo as 

empresas representadas por códigos. Ao final da pesquisa, os participantes receberão uma cópia da 

dissertação (por meio eletrônico) e serão convidados a participar de uma reunião para a apresentação e 

discussão dos resultados. 

 Agradecemos, antecipadamente, a atenção, na esperança de contar com a sua valiosa 

participação, destacando a importância para a consecução do objetivo proposto na pesquisa em 

referência.    

 

Cordiais saudações, 

 

Bruna Carvalho da Silva 

Mestranda em Engenharia de Produção – PEP/UFRN 

E-mail: bruninha_carvalho_@hotmail.com 

 

Coordenação: Profa. Dra. Mariana Rodrigues de Almeida 

Professora Adjunta do Departamento de Engenharia de Produção – DEP/UFRN 

Coordenadora da Pós-Graduação em Engenharia de Produção – PEP/UFRN 

E-mail: almeidamariana@yahoo.com 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
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APÊNDICE B – Questionário preliminar 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO – AVALIAÇÃO DA EMPRESA 

 

Protocolo de pesquisa: o presente questionário tem como objetivo reunir dados primários 

que sustentarão a avaliação da eficiência de empresas fomentadas por capital governamental 

oferecido pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte para o 

desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica. O questionário está dividido em duas 

partes, a primeira destinada à avaliação global da empresa, apresentando variáveis que 

contemplam oito dimensões distintas – estrutura, investimento, tempo, despesa, mercado, 

colaboração, desempenho e ganho líquido -, e a segunda, voltada à caracterização do perfil 

dos projetos quanto aos aspectos da inovação tecnológica, os quais compreendem: (1) tipo de 

inovação; (2) tipologias da inovação (3) orientação do mercado; (4) ciclo de vida do mercado; 

(5) área técnica para a empresa; e, (6) barreiras à inovação. Os resultados a serem obtidos são 

de fundamental importância para a conclusão da pesquisa de mestrado da engenheira Bruna 

Carvalho da Silva, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

(PEP) da Universidade Federal do Rio Grande no Norte (UFRN). Ao final da pesquisa, os 

participantes receberão uma cópia da dissertação (por meio eletrônico) e serão convidados a 

participar de uma reunião para a apresentação e discussão dos resultados. 

 

Parte 1 – Caracterização da Empresa Financiada 

Código (campo de resposta 

do pesquisador): 

 

Nome da Empresa:  

Nome do Entrevistado:  

 Proprietário  

Coordenador 

Tamanho da Empresa:  Micro empresa  Pequena empresa 

Segmento:  

Localização:  

0. Houve a comercialização do produto (bem ou serviço) ou da tecnologia gerada a partir do 

projeto? 

 SIM  NÃO 

Se não, por qual motivo (s)? 

Especifique: 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
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DIMENSÃO1 - ESTRUTURA RESPOSTA UNIDADE 

1. Qual era o número total de funcionários da empresa no 

período da execução do projeto? 

 
Funcionários 

Qual é o número total de funcionários da empresa 

(atualmente)? 

 
Funcionários 

2. Do total de funcionários da empresa, quantos estiveram 

envolvidos, especificamente, com a execução do projeto? 

 
Funcionários 

3. Do total de funcionários da empresa envolvidos 

especificamente com a execução do projeto, quantos eram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicos 

 

Graduados 

 

Especialistas 

 

Mestres 

 

Doutores 

4. Qual era a idade da empresa no período da execução do 

projeto? 

 
Anos 

Qual a idade da empresa (atualmente)?  Anos 

5. Quantos anos de experiência o proprietário possuía na 

área da inovação tecnológica no período da execução do 

projeto? 

 

Anos 

Quantos anos de experiência o proprietário possui na 

área da inovação tecnológica (atualmente)? 

 
Anos 

6. Quantos anos de experiência o coordenador possuía na 

área da inovação tecnológica no período da execução do 

projeto? 

 

Anos 

Quantos anos de experiência o coordenador possui na 

área da inovação tecnológica (atualmente)? 

 
Anos 

DIMENSÃO2 - INVESTIMENTO RESPOSTA UNIDADE 

7. Do total investido, quanto foi, em reais, financiado pela 

FAPERN? 

 
Reais 

8. Do total investido, quanto foi, em reais, financiado pela 

própria empresa? 

 
Reais 

9. Do total investido, quanto foi, em reais, financiado por 

capital de terceiros (excluindo a FAPERN)? 

 
Reais 

10. De quanto foi, em reais, o total investido no projeto?  Reais 

DIMENSÃO3 - TEMPO RESPOSTA UNIDADE 

11. Quanto tempo a empresa levou no desenvolvimento do 

projeto (considerando o mês do primeiro repasse até o mês 

da prestação de contas final junto a FAPERN)? 

 

Meses 

DIMENSÃO4 - DESPESA RESPOSTA UNIDADE 

12. Qual foi o percentual do investimento aplicado em 

marketing para a comercialização (ou divulgação) do 

projeto? 

 

% 

13. Qual foi o percentual do investimento aplicado na 

importação de tecnologias para o desenvolvimento do 

projeto? 

 

% 

14. Qual foi o percentual do investimento aplicado no 

treinamento de funcionários? 
 

% 

15. Qual foi o percentual do investimento aplicado na 

aquisição de equipamentos para o desenvolvimento do 

projeto? 

 

% 
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DIMENSÃO5 - MERCADO RESPOSTA UNIDADE 

16. Qual era o percentual de participação no mercado da 

empresa (Market Share) no período de execução do 

projeto? 

 

% 

Qual o percentual de participação no mercado da 

empresa (Market Share) (atualmente)? 

 
% 

DIMENSÃO6 – COLABORAÇÃO RESPOSTA UNIDADE 

17. Quantos clientes colaboraram com o desenvolvimento 

do projeto? 
 

Clientes 

18. Quantos fornecedores colaboraram com o 

desenvolvimento do projeto? 
 

Fornecedores 

19. Quantas universidades estiveram envolvidas no 

desenvolvimento do projeto? 
 

Universidades 

DIMENSÃO7 – DESEMPENHO RESPOSTA UNIDADE 

20. Quantas patentes foram geradas a partir do projeto?  Patentes 

21. Quantas publicações (em revista, capítulo de livro, 

conferência, workshop, seminário e/ou congresso) foram 

geradas a partir do projeto? 

 

Publicações 

22. Qual foi o crescimento observado nas vendas após a 

implementação do projeto? 

 
% 

23. Quantos produtos (bem ou serviço) ou tecnologias 

novas ou significativamente melhoradas (para a empresa) 

foram geradas a partir do projeto? 

 
Produtos e/ou 

Tecnologias 

24. Quantos novos empregos foram gerados a partir do 

projeto? 

 
Empregos 

25. Quantos prêmios foram conquistados a partir do 

projeto? 

 
Prêmios 

DIMENSÃO8 – GANHO LÍQUIDO RESPOSTA UNIDADE 

26. Qual foi o faturamento da empresa para o produto (bem 

ou serviço) ou tecnologia gerada a partir do projeto? 

 
Reais 

27. Após a implementação do projeto, de quanto foi o 

aumento no faturamento da empresa?  

 
% 

28. Atualmente, qual é o percentual do faturamento 

proveniente do produto (bem ou serviço) ou tecnologia 

gerada a partir do projeto em relação ao faturamento total 

da empresa? 

 

% 
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Parte 2 – Caracterização do Projeto 

1. Qual é o tipo de inovação foi realizado pela empresa? 

       Inovação em Produto - introdução de um 

bem ou serviço novo ou significativamente 

melhorado no que concerne a suas 

características ou usos previstos. Incluem-se 

melhoramentos significativos em 

especificações técnicas, componentes e 

materiais, softwares incorporados, facilidade 

de uso ou outras características funcionais. 

        Inovação em Marketing - implementação de 

um novo método de marketing com mudanças 

significativas na concepção do produto ou em sua 

embalagem, no posicionamento do produto, em 

sua promoção ou na fixação de preços. 

        Inovação em Processo - implementação de 

um método de produção ou distribuição novo 

ou significativamente melhorado. Incluem-se 

mudanças significativas em técnicas, 

equipamentos e/ou softwares. 

        Inovação Organizacional - implementação de 

um novo método organizacional nas práticas de 

negócios da empresa, na organização do seu local 

de trabalho ou em suas relações externas. 

2. Qual é a tipologia da inovação foi desenvolvida na empresa? 

        Alto nível inovativo – incluem inovações para o mundo, empresa e mercado. 

       Moderado nível inovativo – incluem inovações para uma linha de produtos ou processos existentes. 

       Baixo nível inovativo – incluem inovações baseadas em pequenas modificações. 

3. O projeto INOVA-RN desenvolvido pela empresa se destina a que mercado? 

       Mercado nacional       Mercado internacional 

4. Quando destinado ao mercado nacional, o projeto é orientado ao comércio em esfera: 

 Local   Regional  Nacional 

5. O projeto INOVA-RN desenvolvido pela empresa contempla uma área técnica nova para a 

organização? 

       SIM       NÃO 

Se sim, qual?  

Especifique:  

6. O entorno externo ao qual o projeto visa atender é caracterizado por: 

       Quedas nas vendas         Expansão 

7. Qual a principal barreira financeira enfrentada pela empresa no desenvolvimento do projeto? 

  Custo elevado da inovação  Retorno sobre o investimento longo 

 Falta de recurso interno  
Dificuldade em acessar fontes de 

financiamento externo 

 Riscos excessivos  Nenhuma 

 
Outra 

Especifique:  

8. Qual a principal barreira governamental enfrentada pela empresa no desenvolvimento do projeto? 

  
Falta de oportunidade de parcerias com 

instituições de pesquisa 
 Falta de assistência do governo 

 Burocracia governamental  Níveis de impostos sobre novos produtos  

 
Outra  Nenhuma 

Especifique: 
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9. Qual a principal barreira organizacional enfrentada pela empresa no desenvolvimento do projeto? 

 
Falta de experiênica tecnológica 

necessária para o desenvolvimento da 

inovação 

 Fraquezas nas habilidades gerenciais 

 Falta de infraestrutura  Resistência a mudança 

 
Outra  Nenhuma 

Especifique: 

10. Qual a principal barreira informacional enfrentada pela empresa no desenvolvimento do projeto? 

 Falta de informações sobre a tecnologia  Falta de informação sobre o mercado 

 
Falta de conhecimentos básicos de 

negócio 
 Nenhuma 

 
Outra 

Especifique: 

11. Qual a principal barreira com recursos humanos enfrentada pela empresa no desenvolvimento 

do projeto? 

 Falta de treinamento aos funcionários  
Problemas em manter funcionários 

qualificados 

 Falta de pessoal qualificado  
Falta de tempo – um funcionário responsável 

por muitas atividades 

 
Outra  Nenhuma 

Especifique: 

12. Qual a principal barreira mercadológica enfrentada pela empresa no desenvolvimento do 

projeto? 

 

Problemas com o fornecimento de 

insumos (matérias-primas e componentes), 

máquinas e equipamentos 

 Falta de demanda para a inovação 

 
Outra  Nenhuma 

Especifique: 
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APÊNDICE C – Questionário final 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO – AVALIAÇÃO DA EMPRESA 

 

Protocolo de pesquisa: o presente questionário tem como objetivo reunir dados primários 

que sustentarão a avaliação da eficiência de empresas fomentadas por capital governamental 

oferecido pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte para o 

desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica. O questionário está dividido em duas 

partes, a primeira destinada à avaliação global da empresa, apresentando variáveis que 

contemplam sete dimensões distintas – estrutura, investimento, tempo, mercado, colaboração, 

desempenho e ganho líquido -, e a segunda, voltada à caracterização do perfil dos projetos 

quanto aos aspectos da inovação tecnológica, os quais compreendem: (1) tipo de inovação; (2) 

tipologias da inovação (3) orientação do mercado; (4) ciclo de vida do mercado; (5) área 

técnica para a empresa; e, (6) barreiras à inovação. Os resultados a serem obtidos são de 

fundamental importância para a conclusão da pesquisa de mestrado da engenheira Bruna 

Carvalho da Silva, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

(PEP) da Universidade Federal do Rio Grande no Norte (UFRN). Ao final da pesquisa, os 

participantes receberão uma cópia da dissertação (por meio eletrônico) e serão convidados a 

participar de uma reunião para a apresentação e discussão dos resultados. 

 

Parte 1 – Caracterização da Empresa Financiada 

Código (campo de resposta 

do pesquisador): 

 

Nome da Empresa:  

Nome do Entrevistado:  

 Proprietário  

Coordenador 

Tamanho da Empresa:  Micro empresa  Pequena empresa 

Segmento:  

Localização:  

0. Houve a comercialização do produto (bem ou serviço) ou tecnologia gerada a partir do projeto? 

 SIM  NÃO 

Se não, por qual motivo (s)? 

Especifique:  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
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DIMENSÃO1 - ESTRUTURA RESPOSTA UNIDADE 

1. Qual era o número total de funcionários da empresa no 

período da execução do projeto? 

 
Funcionários 

Qual é o número total de funcionários da empresa 

(atualmente)? 

 
Funcionários 

2. Do total de funcionários da empresa, quantos estiveram 

envolvidos, especificamente, com a execução do projeto? 

 
Funcionários 

3. Do total de funcionários da empresa envolvidos, 

especificamente, com a execução do projeto, quantos eram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicos 

 

Graduados 

 

Especialistas 

 

Mestres 

 

Doutores 

4. Qual era a idade da empresa no período da execução do 

projeto? 

 
Anos 

Qual a idade da empresa (atualmente)?  Anos 

5. Quantos anos de experiência o proprietário possuía na 

área da inovação tecnológica no período da execução do 

projeto? 

 

Anos 

Quantos anos de experiência o proprietário possui na 

área da inovação tecnológica (atualmente)? 

 
Anos 

6. Quantos anos de experiência o coordenador possuía na 

área da inovação tecnológica no período da execução do 

projeto? 

 

Anos 

Quantos anos de experiência o coordenador possui na 

área da inovação tecnológica (atualmente)? 

 
Anos 

DIMENSÃO2 - INVESTIMENTO RESPOSTA UNIDADE 

7. Do total investido, quanto foi, em reais, financiado pela 

FAPERN? 

 
Reais 

8. Do total investido, quanto foi, em reais, financiado pela 

própria empresa? 

 
Reais 

9. Do total investido, quanto foi, em reais, financiado por 

capital de terceiros (excluindo a FAPERN)? 

 
Reais 

10. De quanto foi, em reais, o total investido no projeto?  Reais 

DIMENSÃO3 - TEMPO RESPOSTA UNIDADE 

11. Quanto tempo a empresa levou no desenvolvimento do 

projeto (considerando o mês do primeiro repasse até o mês 

da prestação de contas final junto a FAPERN)? 

 

Meses 

DIMENSÃO4 - MERCADO RESPOSTA UNIDADE 

12. Qual era o percentual de participação no mercado da 

empresa (Market Share) no período de execução do 

projeto? 

 

% 

Qual o percentual de participação no mercado da 

empresa (Market Share) (atualmente)? 

 
% 

DIMENSÃO5 – COLABORAÇÃO RESPOSTA UNIDADE 

13. Quantos clientes colaboraram com o desenvolvimento 

do projeto? 
 

Clientes 

14. Quantos fornecedores colaboraram com o 

desenvolvimento do projeto? 
 

Fornecedores 
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DIMENSÃO5 – COLABORAÇÃO RESPOSTA UNIDADE 

15. Quantas universidades estiveram envolvidas no 

desenvolvimento do projeto? 
 

Universidades 

DIMENSÃO6 – DESEMPENHO RESPOSTA UNIDADE 

17. Quantas patentes foram geradas a partir do projeto?  Patentes 

19. Quantas publicações (em revista, capítulo de livro, 

conferência, workshop, seminário e/ou congresso) foram 

geradas a partir do projeto? 

 

Publicações 

20. Qual foi o crescimento observado nas vendas após a 

implementação do projeto? 

 
% 

21. Quantos produtos (bem ou serviço) ou tecnologias 

novas ou significativamente melhoradas (para a empresa) 

foram gerados a partir do projeto? 

 
Produtos e/ou 

Tecnologias 

22. Quantos novos empregos foram gerados a partir do 

projeto? 

 
Empregos 

23. Quantos prêmios foram conquistados a partir do 

projeto? 

 
Prêmios 

DIMENSÃO7 – GANHO LÍQUIDO RESPOSTA UNIDADE 

24. Qual foi o faturamento da empresa para o produto (bem 

ou serviço) ou tecnologia gerada a partir do projeto? 

 
Reais 

25. Após a implementação do projeto, de quanto foi o 

aumento no faturamento da empresa?  

 
% 

26. Atualmente, qual é o percentual do faturamento 

proveniente do produto (bem ou serviço) ou tecnologia 

gerada a partir do projeto em relação ao faturamento total 

da empresa? 

 

% 
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Parte 2 – Caracterização do Projeto 

1. Qual o tipo de inovação foi realizado pela empresa? 

       Inovação em Produto - introdução de um 

bem ou serviço novo ou significativamente 

melhorado no que concerne a suas 

características ou usos previstos. Incluem-se 

melhoramentos significativos em 

especificações técnicas, componentes e 

materiais, softwares incorporados, facilidade 

de uso ou outras características funcionais. 

        Inovação em Marketing - implementação de 

um novo método de marketing com mudanças 

significativas na concepção do produto ou em sua 

embalagem, no posicionamento do produto, em 

sua promoção ou na fixação de preços. 

        Inovação em Processo - implementação de 

um método de produção ou distribuição novo 

ou significativamente melhorado. Incluem-se 

mudanças significativas em técnicas, 

equipamentos e/ou softwares. 

        Inovação Organizacional - implementação de 

um novo método organizacional nas práticas de 

negócios da empresa, na organização do seu local 

de trabalho ou em suas relações externas. 

2. Qual a tipologia da inovação foi desenvolvida pela empresa? 

        Alto nível inovativo – incluem inovações para o mundo, empresa e mercado. 

       Moderado nível inovativo – incluem inovações para uma linha de produtos ou processos existentes. 

       Baixo nível inovativo – incluem inovações baseadas em pequenas modificações. 

3. O projeto INOVA-RN desenvolvido pela empresa se destina a que mercado? 

       Mercado nacional       Mercado internacional 

4. Quando destinado ao mercado nacional, o projeto é orientado ao comércio em esfera:  

 Local  Regional  Nacional 

5. O projeto INOVA-RN desenvolvido pela empresa contempla uma área técnica nova para a 

organização? 

       SIM       NÃO 

Se sim, qual?  

Especifique: 

6. O entorno externo ao qual o projeto visa atender é caracterizado por: 

       Quedas nas vendas         Expansão 

7. Qual a principal barreira financeira enfrentada pela empresa no desenvolvimento do projeto? 

  Custo elevado da inovação  Retorno sobre o investimento longo 

 Falta de recurso interno  
Dificuldade em acessar fontes de 

financiamento externo 

 Riscos excessivos  Nenhuma 

 
Outra 

Especifique:  

8. Qual a principal barreira governamental enfrentada pela empresa no desenvolvimento do projeto? 

  
Falta de oportunidade de parcerias com 

instituições de pesquisa 
 Falta de assistência do governo 

 Burocracia governamental  Níveis de impostos sobre novos produtos  

 
Outra  Nenhuma 

Especifique: 
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9. Qual a principal barreira organizacional enfrentada pela empresa no desenvolvimento do projeto? 

 
Falta de experiênica tecnológica 

necessária para o desenvolvimento da 

inovação 

 Fraquezas nas habilidades gerenciais 

 Falta de infraestrutura  Resistência a mudança 

 
Outra  Nenhuma 

Especifique: 

10. Qual a principal barreira informacional enfrentada pela empresa no desenvolvimento do projeto? 

 Falta de informações sobre a tecnologia  Falta de informação sobre o mercado 

 
Falta de conhecimentos básicos de 

negócio 
 Nenhuma 

 
Outra 

Especifique: 

11. Qual a principal barreira com recursos humanos enfrentada pela empresa no desenvolvimento 

do projeto? 

 Falta de treinamento aos funcionários  
Problemas em manter funcionários 

qualificados 

 Falta de pessoal qualificado  
Falta de tempo – um funcionário responsável 

por muitas atividades 

 
Outra  Nenhuma 

Especifique: 

12. Qual a principal barreira mercadológica enfrentada pela empresa no desenvolvimento do 

projeto? 

 

Problemas com o fornecimento de 

insumos (matérias-primas e componentes), 

máquinas e equipamentos 

 Falta de demanda para a inovação 

 
Outra  Nenhuma 

Especifique: 
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APÊNDICE D – Protocolo de pesquisa 

 

PROTOCOLO DE PESQUISA 

ETAPA PROCEDIMENTOS OBJETO DE ANÁLISE ENTREVISTADO 
PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

I 

Envio da carta 

convite 

 

1. Encaminhar carta convite por meio eletrônico; 

2. Esclarecer as intenções da pesquisa; 

3. Solicitar a colaboração para o desenvolvimento da pesquisa; 

4. Requerer o agendamento de uma data adequada para 

entrevista e aplicação do questionário; 

5. Aos coordenadores e/ou responsáveis legais das empresas 

que não retornaram o e-mail enviado, telefonar para solicitar a 

colaboração no desenvolvimento da pesquisa, esclarecendo as 

intenções desta e requerendo uma data e horário adequado para 

a realização da entrevista e aplicação do questionário. 

 

Empresas subvencionadas pelo 

programa INOVA-RN, exceto 

as empresas com projetos em 

fase de contratação e 

execução. 
 

Proprietário da 

empresa; ou, 

Coordenador do 

projeto. 

Junho a Julho de 

2012 

II 

Entrevista e 

Aplicação do 

Questionário 

 

1. Telefonar confirmando a data, o endereço e horário da 

entrevista; 

2. Entrevistar o proprietário ou coordenador do projeto 

INOVA-RN; 

3. Aplicar o questionário ao proprietário ou ao coordenador do 

projeto INOVA-RN; 

4. Codificar as empresas; 

5. Tabular as respostas. 

 

Empresas subvencionadas pelo 

programa INOVA-RN, exceto 

as empresas com projetos em 

fase de contratação e 

execução. 

Proprietário da 

empresa; ou, 

Coordenador do 

projeto. 

Junho a Setembro 

de 2012 

III 

E-mail 

 

 

1. Encaminhar carta convite por meio eletrônico; 

2. Esclarecer as intenções da pesquisa; 

3. Solicitar a colaboração para o desenvolvimento da pesquisa; 

4. Encaminhar o questionário ao proprietário ou coordenador 

do projeto INOVA-RN; 

5. Codificar as empresas; 

6. Tabular as respostas. 

 

Empresas subvencionadas pelo 

programa INOVA-RN, exceto 

as empresas com projetos em 

fase de contratação e 

execução. 

Proprietário da 

empresa; ou, 

Coordenador do 

projeto. 

Junho a Setembro 

de 2012 
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