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RESUMO 

 

TESSARIN, M. S. O papel da inovação, diversificação e vizinhança setorial no 

desenvolvimento industrial recente do Brasil. 2018. 162 f. Tese (Doutorado em Economia) 

– Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2018.  

 

A indústria de transformação é formada por um conjunto de setores com grande potencial para 

estimular o crescimento econômico, sobretudo de países em desenvolvimento, como o Brasil. 

Vários fatores definem as condições produtivas e tecnológicas do país, como a inovação 

tecnológica, a diversificação produtiva e a proximidade setorial (cognitiva e tecnológica), os 

quais também podem se diferenciar de acordo com os setores de atividade. Para compreender 

as características recentes da indústria de transformação brasileira esta tese procura responder 

algumas questões: i) as empresas que realizaram cooperação para inovar no Brasil apresentaram 

perfil distinto daquelas que inovaram sem cooperar? ii) o esforço inovativo realizado por 

empresas nacionais e estrangeiras é similar? iii) os subsetores da manufatura brasileira são 

diversificados e possuem desempenho econômico superior em relação aos não diversificados? 

iv) há um padrão de diversificação entre os subsetores? v) existe uma relação de proximidade 

produtiva e tecnológica entre os setores industriais que pode ser confirmada a partir das 

habilidades dos trabalhadores? Essas perguntas ajudarão a entender melhor algumas questões 

ainda não exploradas pela literatura brasileira com o grau de detalhamento explorado nesta tese. 

Para tanto, foram obtidas algumas tabulações especiais da Pesquisa de Inovação Tecnológica 

(Pintec) e da Pesquisa Industrial Anual Empresa (PIA-Empresa) para anos recentes. Também 

criou-se um índice para captar habilidades produtivas e tecnológicas relacionadas às ocupações 

dos trabalhadores, que foi utilizado em uma nova aplicação de modelos econométricos espaciais 

para medir a proximidade cognitiva e tecnológica. O detalhamento dos dados solicitados 

resultou em informações inéditas que permitem fazer algumas avaliações conclusivas sobre o 

desempenho recente da manufatura brasileira nos temas abordados. Primeiro, empresas que 

cooperaram para inovar apresentaram um esforço inovativo muito superior às que não 

cooperaram, independente da origem do capital e da categoria tecnológica, sendo que o fato de 

cooperar foi mais decisivo para diferenciá-las que a origem do capital. Segundo, os subsetores 

com plantas produtivas industriais diversificadas possuem desempenho produtivo superior 

frente àqueles não diversificados. Há um padrão de diversificação da produção em que 

subsetores tendem a diversificar mais intensamente para dentro do mesmo grupo setorial, 

enquanto apenas os subsetores mais tecnológicos diversificam para grupos setoriais mais 

distantes. Terceiro, foi encontrado um padrão em que setores que possuem trabalhadores com 

habilidades produtivas e tecnológicas tendem a ter em sua vizinhança setores com as mesmas 

características, e isso permite que efeitos econômicos transbordem para sua vizinhança. Assim, 

os resultados apontaram que algumas características da indústria de transformação brasileira 

quanto à inovação, diversificação e proximidade setorial podem ser reforçadas a fim de obter 

melhor desempenho econômico. Esforços inovativos podem ser ampliados ao estimular 

empresas inovadoras a realizarem cooperação para inovar. O desempenho dos subsetores pode 

ser aperfeiçoado ao ampliar a diversificação das plantas produtivas. E ainda, pode-se produzir 

efeitos positivos sobre a economia de forma mais ampla ao focalizar ações para setores que 

possuam uma rede de vizinhança mais densa e que demandam habilidades produtivas e 

tecnológicas. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento industrial. Cooperação para inovar. Diversificação 

produtiva. Proximidade setorial. Habilidade dos trabalhadores. Econometria espacial.     
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ABSTRACT 

 

TESSARIN, M. S. O papel da inovação, diversificação e vizinhança setorial no 

desenvolvimento industrial recente do Brasil. 2018. 162 f. Tese (Doutorado em Economia) 

– Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2018.  

 

The manufacturing industry is composed of subsectors with great potential to stimulate 

economic growth, especially in developing countries such as Brazil. Several factors define the 

productive and technological conditions of a country, such as technological innovation, 

productive diversification and sectoral proximity (cognitive and technological), which can also 

be differentiated according to the sectors of activity. In order to understand the recent 

characteristics of the Brazilian manufacturing sector, this thesis tries to answer some questions: 

i) have the companies that cooperated for innovating in Brazil presented a profile different from 

those that innovated without cooperating? ii) is the innovative effort carried out by domestic 

and foreign companies similar? iii) are the subsectors of Brazilian manufacturing diversified 

and have superior economic performance over non-diversified ones? iv) is there a pattern of 

diversification among subsectors? v) is there a productive and technological proximity 

relationship between the manufacturing subsectors that can be confirmed by the skills of the 

workers? These questions will help to better understand some issues not yet explored by the 

Brazilian literature with the degree of detail explored in this thesis. For this purpose, some 

special tabulations were obtained from the Brazilian Survey of Technological Innovation and 

the Annual Industrial Survey of Brazil in recent years. An index was also created to capture 

productive and technological skills related to occupations of workers, which was used in a new 

application of spatial econometric models to measure cognitive and technological proximity. 

The detailing of the requested data resulted in unpublished information that allows making 

some conclusive evaluations on the recent performance of the Brazilian manufacturing in the 

subjects approached. First, companies that cooperated for innovating presented an innovative 

effort far superior to those that did not cooperate, regardless of the origin of capital and the 

technological category, and the fact of cooperating was more decisive to differentiate them than 

the origin of capital. Second, subsectors with diversified industrial productive plants have 

superior productive performance over non-diversified ones. There is a production's 

diversification pattern in which subsectors tend to diversify more intensively within of the same 

manufacturing subsector (intra-industry diversification), while only the more technological 

subsectors diversify between several manufacturing subsectors (inter-industry diversification). 

Third, a pattern has been found in which subsectors that have workers with productive and 

technological skills tend to have in their proximity also subsectors with the same characteristics, 

and this allows economic effects to overflow to their neighborhood. Thus, the results pointed 

out that some characteristics of the Brazilian manufacturing sector regarding innovation, 

diversification and sectoral proximity can be strengthened in order to obtain better economic 

performance. Encouraging innovative companies to cooperate in innovating can enhance 

innovative efforts. Performance of the subsectors can be improved by raising the diversification 

of productive plants. Furthermore, positive effects on the economy can be obtained more 

broadly by focusing on subsectors that have a denser neighborhood that demands productive 

and technological skills. 

 

Keywords: Industrial development. Cooperation for innovating. Productive diversification. 

Sectoral proximity. Skill of workers. Spatial Econometrics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A estrutura produtiva da manufatura brasileira será o tema central desta tese. Este tema 

foi escolhido porque os setores que compõem a indústria de transformação têm desafios e 

oportunidades para fazer do Brasil um país mais desenvolvido em termos produtivos e 

tecnológicos.  

A indústria de transformação é formada por um conjunto de setores com grande 

potencial para estimular o crescimento econômico de um país (KALDOR, 1966; 

THIRLWALL, 2002; RODRIK, 2014; HARAGUCHI; CHENG; SMEETS, 2017), sobretudo 

de países em desenvolvimento, como o Brasil. Os setores que a compõem têm características 

distintas. Alguns promovem elevado desenvolvimento tecnológico ao investir percentual 

significante do faturamento em pesquisa e desenvolvimento científico (DOSI; PAVITT; 

SOETE, 1990; GALINDO-RUEDA; VERGER, 2016) e ampliar a variedade de produtos 

ofertados aos consumidores de todas as faixas de renda; demandam profissionais com 

habilidades técnicas amplas e de diversas áreas do conhecimento, contribuindo para a 

qualificação do mercado de trabalho (DOMS; DUNNE; TROSKE, 1997; MACHIN; VAN 

REENEN, 1998; OECD, 2017a); e ainda estimulam direta e indiretamente outros setores da 

economia ao fornecer insumos intermediários sofisticados e bens de capital de última geração 

(RODRIK, 2007, 2014; SZIRMAI; VERSPAGEN, 2015; UNIDO, 2015).  

A manufatura também possui grande capacidade de puxar o crescimento dos demais 

setores ao demandar uma ampla gama de insumos intermediários, o que é evidenciado por 

apresentar os maiores multiplicadores de produção da economia (HIRSCHMAN, 1958; IBGE, 

2016) e é capaz de aliviar pressões no balanço de pagamentos (THIRLWALL, 2002), uma vez 

que é responsável por cerca de dois terços das exportações mundiais (MANYIKA et al., 2012). 

Ela ainda contribui mais do que proporcionalmente ao seu tamanho para o crescimento da 

produtividade da economia (MANYIKA et al., 2012; RODRIK, 2013). Para completar, países 

atualmente industrializados tornaram-se desenvolvidos e alcançaram renda per capita elevada 

durante o seu período de industrialização, no qual a estrutura produtiva passou por um processo 

de diversificação (IMBS; WACZIARG, 2003; RODRIK, 2007, 2014). 

Existem vários fatores que delineiam as condições produtivas e tecnológicas de um país, 

como a inovação tecnológica, a diversificação produtiva e a proximidade setorial (cognitiva e 

tecnológica), os quais podem se diferenciar de acordo com a intensidade tecnológica setorial. 
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Estes fatores serão tratados de forma independente em três artigos (Capítulos 2, 3 e 4) nesta 

tese, embora mantenham como fio condutor a análise dos setores da indústria de transformação 

no período recente. A avaliação realizada nos três capítulos ajudará a traçar um perfil da 

indústria de transformação brasileira quanto à inovação, diversificação produtiva e proximidade 

setorial ao destacar alguns aspectos ainda ausentes na literatura brasileira e dará subsídios para 

elaborar políticas futuras visando o progresso no desenvolvimento industrial produtivo e 

tecnológico do país. Assim, serão apresentados dados de forma inovadora e alguns inéditos 

para, a partir deste trabalho, facilitar diagnósticos sobre os determinantes que explicam esses 

resultados. 

O primeiro artigo (Capítulo 2) abordará as características das empresas inovadoras do 

país. A inovação tecnológica é um dos motores fundamentais da competição e do 

desenvolvimento econômico (SCHUMPETER, 1942). As empresas têm uma posição central 

na produção de inovações, sobretudo as multinacionais (CASSIOLATO; MATOS; LASTRES, 

2014; SÁNCHEZ; MOLERO; RAMA, 2016) para países em desenvolvimento como o Brasil. 

Como estratégia, as empresas podem interagir com agentes do sistema de inovação para 

concretizar o processo inovativo (COHEN; NELSON; WALSH, 2002; SUZIGAN et al., 2009). 

Além disso, os setores produtivos também possuem dinâmicas inovativas diferentes (PAVITT, 

1984; BRESCHI; MALERBA, 1997). Sendo assim, a origem do capital controlador, a opção 

de cooperar para inovar e o setor de atividade interferem na estratégia inovativa adotada pelas 

empresas. Diante desta combinação de fatores serão investigados quais as características das 

empresas que inovam no Brasil? O fato de cooperar ou não para inovar e a origem do capital 

refletem diferenças no esforço inovativo realizado por empresas de diferentes setores? A 

primeira contribuição para a literatura está em avaliar a cooperação com todas as possibilidades 

de parceria que a empresa pode utilizar, ampliando o foco da literatura nacional de inovação 

que habitualmente é concentrado nas universidades e institutos de pesquisa. A segunda 

contribuição será diferenciar o comportamento inovador pela origem do capital, de modo a 

identificar a influência que empresas estrangeiras trazem para o sistema de inovação local. 

Apesar de existir estudos de inovação que tratam da origem do capital, este capítulo detalhou 

as informações por categorias tecnológicas, por realizar ou não cooperação para inovar, 

destacando ainda as principais fontes de informação da inovação (entre as quais está outra 

empresa do grupo). Para cumprir este objetivo serão utilizados dados originais obtidos de uma 

tabulação especial da Pesquisa de Inovação Tecnológica (Pintec), do IBGE, do período de 

2001-2003 e 2012-2014. 
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O segundo artigo (Capítulo 3) lançará luz sobre a produção industrial realizada por 

setores com plantas produtivas diversificadas e não diversificadas. Diversificação produtiva e 

desempenho econômico estão diretamente ligados, especialmente durante o estágio 

intermediário do desenvolvimento (IMBS; WACZIARG, 2003) em que o Brasil se encontra. 

Setores produtivos diversificados possuem mais oportunidades de combinar conhecimentos e 

tecnologias de várias áreas para fabricar produtos diferentes e, com isso, se proteger de 

oscilações temporárias na demanda (KOREN; TENREYRO, 2013; ZAHAVI; LAVIE, 2013), 

evitar a saturação do mercado (AOKI; YOSHIKAWA, 2002; HAUSMANN; RODRIK, 2003),  

aproveitar competências adquiridas (TEECE, 1982) e aumentar a produtividade (PALEPU, 

1985; GRANSTRAND, 1998). No Brasil, apenas recentemente foram consolidadas 

informações que possibilitassem estudos empíricos sobre diversificação do ponto de vista das 

plantas industriais. A contribuição mais relevante desta pesquisa está em oferecer uma análise 

exploratória com dados inéditos para a análise da diversificação produtiva recente e bem 

detalhada setorialmente. A contribuição secundária é indicar como a produção diversificada se 

distribui entre cerca de 100 subsetores manufatureiros, informações até então inexistentes na 

literatura nacional. Devido à presente lacuna, busca-se avaliar o grau da diversificação 

produtiva da manufatura brasileira no nível setorial e oferecer informações mais atualizadas e 

detalhadas. Os dados permitirão informar se os setores produtivos diversificados apresentaram 

desempenho econômico superior em relação aos setores produtivos não diversificados? A 

diversificação ocorre para subsetores da mesma atividade principal ou para subsetores de outros 

setores de atividade (ou seja, ela é intra ou interindustrial)? Os dados utilizados são oriundos 

de uma tabulação especial da Pesquisa Industrial Anual - Empresa (PIA-Empresa) do IBGE, 

dos anos de 2007 e 2013, elaborada especialmente para esta pesquisa. 

O terceiro artigo (Capítulo 4) focará na proximidade existente entre setores da 

manufatura em termos produtivos e tecnológicos. Há características em comum que levam os 

setores a compartilharem fatores produtivos (PENROSE, 1959; JACOBS, 1969), alcançarem 

economias de escopo (KIM; LEE; CHO, 2016) e se beneficiarem de transbordamentos 

tecnológicos gerados externamente (TEECE, 1982; COHEN; LEVINTHAL, 1990; LOS, 

2000). Quanto mais próximos ou conectados os setores forem, maiores os ganhos (ou perdas) 

provocados na economia a partir de um choque em um setor específico (BOSCHMA; 

IAMMARINO, 2009; HAUSMANN et al., 2013; CASTALDI; FRENKEN; LOS, 2015; 

QUATRARO; USAI, 2017). Conhecer como a “vizinhança” setorial se comporta permite 

antever reações ou gerar choques com finalidades pré-definidas, por exemplo, a geração de 
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empregos com habilidades específicas. Estudos prévios abordaram a questão da proximidade 

setorial através de dados indiretos, como exportação ou empregos (NOOTEBOOM, 2000; 

HIDALGO et al., 2007; QUATRARO, 2010). A primeira contribuição deste estudo será 

apresentar dados diretos de produção de plantas industriais que produzem bens de diferentes 

setores (multiprodutos) para criar uma matriz de vizinhança setorial. A segunda contribuição 

está na elaboração de um novo índice que capta habilidades produtivas e tecnológicas 

relacionadas às ocupações dos trabalhadores, o qual será utilizado para testar estatisticamente 

a existência proximidade setorial. A terceira contribuição refere-se ao procedimento 

metodológico, em que foi utilizado de modo inovador métodos de econometria espacial – 

tradicionalmente utilizados para estimar efeitos sobre regiões –, para avaliar a existência da 

relação de proximidade entre setores industriais. Com isso busca-se responder se algum fator 

explica a proximidade produtiva e tecnológica entre os setores industriais? Essa relação de 

proximidade produz efeitos que transbordam entre os setores vizinhos? Serão utilizados dados 

inéditos – tabulados especificamente para esta pesquisa – de plantas industriais multiprodutos 

organizados na forma de uma matriz de produção elaborada pelo IBGE com dados da Pesquisa 

Industrial Anual – Empresas (PIA Empresa) de 2013. 

Em síntese, a pesquisa realizada fornece evidências empíricas sobre temas relevantes da 

estrutura produtiva industrial brasileira. A partir do trabalho desenvolvido nesta tese espera-se 

fornecer subsídios empíricos para analistas da estrutura produtiva nacional para que estes 

possam elaborar propostas de melhorias destas condições.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



5 

 

2 COOPERAÇÃO E ORIGEM DO CAPITAL NA INOVAÇÃO DA INDÚSTRIA DE 

TRANSFORMAÇÃO BRASILEIRA 

 

 

2.1 Introdução 

 

A inovação tecnológica é um dos motores fundamentais da competição e do 

desenvolvimento socioeconômico (SCHUMPETER, 1942). As transformações tecnológicas 

introduzidas nas últimas décadas modificaram o estilo de vida das pessoas e alteraram as suas 

cestas de consumo. As empresas, sobretudo as corporações multinacionais, têm uma posição 

central na produção de inovações.  

A formação da indústria de transformação brasileira contou com a presença substantiva 

de empresas multinacionais estrangeiras (QUEIROZ; CARVALHO, 2005). Desde a década de 

1950, filiais dessas companhias se instalaram no país e lideraram o desenvolvimento produtivo 

e tecnológico em diversos setores relevantes, como na indústria automobilística 

(CASSIOLATO; MATOS; LASTRES, 2014). Atualmente, as filiais dessas empresas instaladas 

no Brasil dividem o protagonismo, em termos produtivo e inovador, em vários setores 

manufatureiros com as empresas de capital nacional. Entretanto, a posição do Brasil no 

desenvolvimento tecnológico mundial ainda é relativamente fraca se comparada às nações de 

origem das filiais das empresas multinacionais atuantes no país (KOELLER, 2018). 

Uma forma de incrementar os resultados inovativos é através da cooperação entre 

empresas e outros atores do sistema de inovação (SUZIGAN; ALBUQUERQUE, 2011). A 

cooperação para inovar se verifica quando há esforços sistemáticos que persistem ao longo do 

tempo entre a empresa e um parceiro com objetivo de promover um avanço tecnológico. Ela 

permite às partes envolvidas otimizar ganhos e gerenciar melhor seus ativos, acessar recursos 

produtivos e técnicos distantes ou indisponíveis, trocar conhecimentos e tecnologias com outros 

especialistas e capacitar-se para processos mais eficientes (KLEVORICK et al., 1995). Em 

outras palavras, a cooperação é uma forma de melhorar a probabilidade de sucesso da inovação 

(FARIA; LIMA; SANTOS, 2010). 

As firmas inovadoras que cooperam para inovar possuem maior capacidade em absorver 

conhecimentos tecnológicos gerados externamente e apresentam níveis de desempenho globais 

mais altos (ABRAMOVSKY et al., 2009) comparativamente às firmas que não cooperam. 

Essas empresas que cooperam também têm maior intensidade em pesquisa e desenvolvimento 
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(P&D) (CASSIMAN; VEUGELERS, 2002), desenvolvem atividades inovativas que geram 

maior rentabilidade (BELDERBOS et al., 2016) e, em geral, são empresas que apresentam alta 

performance em inovação e exportação (FARIA; LIMA; SANTOS, 2010). Essas empresas 

aceleram a inovação e diminuem as incertezas tecnológicas ao dividir custos de investimentos 

e acessar as capacitações tecnológicas dos parceiros. 

Em 2014, conforme será mostrado neste trabalho, as empresas inovadoras brasileiras 

que cooperaram para inovar representaram apenas 5,6% das empresas da indústria de 

transformação, porém, foram responsáveis por 62,5% dos gastos com atividades inovativas e 

por 71,2% da receita líquida de vendas. Esses dados deixam claro que as empresas que 

inovaram com cooperação possuem características especiais que merecem atenção. 

No Brasil, os estudos sobre cooperação se concentram na relação entre 

universidades/institutos de pesquisa e empresas inovadoras (CASSIOLATO; BRITTO; 

VARGAS, 2005; BASTOS; BRITTO, 2017)1. Como será visto neste estudo, as universidades 

não são as principais parceiras das empresas brasileiras para inovar; por isso, busca-se no 

âmbito desta pesquisa analisar a cooperação para inovar com os vários atores do sistema 

brasileiro de inovação. Ademais, devido ao histórico de formação da estrutura produtiva 

brasileira, segundo o qual as firmas estrangeiras se consolidaram em setores de maior 

dinamismo tecnológico, entende-se ser relevante observar a origem do capital controlador das 

empresas para avaliar o desempenho inovativo da indústria de transformação no Brasil. A 

questão setorial também será observada – a partir das categorias de intensidade tecnológica da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) –, pois as 

oportunidades e os riscos tecnológicos para inovar diferem entre os setores manufatureiros 

(DOSI; PAVITT; SOETE, 1990; BRESCHI; MALERBA, 1997; GALINDO-RUEDA; 

VERGER, 2016). 

O objetivo deste capítulo é traçar o perfil de empresas da indústria de transformação que 

cooperaram para inovar no Brasil e das que inovaram sem estabelecer cooperação, e saber se a 

origem do capital controlador pode representar diferenças no esforço inovativo por parte das 

empresas. Para tanto, a análise será feita a partir do esforço inovativo e das características que 

as empresas apresentam no processo de implementar as inovações no mercado.  

Os dados desta investigação provêm de uma tabulação especial da Pesquisa de Inovação 

Tecnológica (Pintec), elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 

                                            
1 Bastos e Britto (2017) fizeram uma síntese desses estudos. 
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os períodos de 2001-2003 e 2012-20142 e que reúne as empresas inovadoras em quatro grupos 

– nacionais, estrangeiras, que cooperaram para inovar e que inovaram sem cooperação –, além 

de quatro categorias de intensidade tecnológica. 

Esta pesquisa contribui com a literatura nacional ao avaliar todos os parceiros da 

cooperação – não se restringindo apenas a interação unidade-empresa como é predominante 

nos estudos nacionais – e por diferenciar o comportamento inovador pela origem do capital 

controlador e intensidade tecnológica. Espera-se que a cooperação tenha perfil diferente de 

acordo com o capital controlador e a categoria tecnológica da empresa, por exemplo: as firmas 

de maior intensidade tecnológica cooperam mais (para diminuir os riscos tecnológicos) e que 

outra empresa do grupo localizada no exterior seja um parceiro importante na cooperação das 

empresas de capital estrangeiro.  

A combinação dos dados solicitados ao IBGE resultou em informações inéditas que 

permitem concluir que o fato de a empresa cooperar foi mais decisivo para diferenciá-la que a 

origem do capital, independente da categoria tecnológica. Os principais parceiros na 

cooperação foram os clientes e fornecedores, e no caso das firmas estrangeiras que cooperaram, 

outra empresa do grupo no exterior figurou como parceiro e fonte de informação para inovar 

mais relevante. A cooperação com universidades foi moderadamente intensa apenas para a 

categoria de alta intensidade tecnológica, sendo pouco presente nos demais grupamentos 

tecnológicos. 

Além desta introdução, a seção 2.2 aborda a função do conhecimento para a inovação e 

das empresas multinacionais na produção de atividade tecnológica no país hospedeiro. A seção 

2.3 apresenta a base de dados e os procedimentos metodológicos. Na seção 2.4 estão dispostos 

os resultados. No tópico 2.4.1, mostra-se o desempenho inovador brasileiro doméstico e frente 

ao mundo e, no 2.4.2, exibe-se o perfil das empresas inovadoras instaladas no Brasil a partir da 

origem do capital e da cooperação para inovar. Na subseção 2.4.3, apresentam-se os parceiros 

mais relevantes no processo de cooperação para inovar e, na 2.4.4, são analisados os tipos de 

atividades inovativas desempenhados pelas empresas, destacando o esforço tecnológico por 

empresas que cooperam ou não e a origem do capital. No tópico 2.4.5, apresentam-se as fontes 

de informações utilizadas para dar início à atividade inovativa. A seção 2.5 reúne as 

considerações finais. 

                                            
2 Agradeço o apoio dos técnicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) responsáveis pela 

Pesquisa de Inovação Tecnológica que prontamente se dispuseram discutir e preparar os dados solicitados. 
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2.2 Referencial teórico 

 

Esta seção apresentará como a inovação e o conhecimento são utilizados pelas empresas 

industriais e também como a presença de empresas multinacionais pode afetá-los. 

 
2.2.1 Conhecimento e modelos de inovação 

 

O progresso tecnológico gerado pelas atividades inovativas é um elemento endógeno ao 

sistema capitalista (SCHUMPETER, 1911; AGHION; HOWITT, 1990). As inovações 

emergem em um ambiente no qual os agentes apresentam comportamentos diversos e a 

dinâmica tecnológica está em contínua mudança, em decorrência da competição entre as 

empresas por inovações que superem ou aprimorem as já existentes (SCHUMPETER, 1942). 

Na atual sociedade do conhecimento (NELSON, 2006; OECD, 2017b) os novos 

produtos são cada vez mais sistêmicos e multifuncionais, acessando diversas áreas ou campos 

da ciência. O conhecimento se tornou insumo fundamental para as empresas, porém, 

diferentemente de ativos físicos, como máquinas, equipamentos e componentes, ele não é 

facilmente incorporado pelas empresas. A transferência de conhecimento requer aprendizado, 

capacidades prévias e esforço tecnológico (LALL, 1992; TEECE, 1998). Se, por um lado, o 

conhecimento codificado pode ser armazenado, transcrito e repassado por meio de manuais, 

por outro, o conhecimento tácito exige capacitação e esforço tecnológico para ser absorvido e 

replicado (DOSI, 1988; TEECE, 1998; NELSON, 2006). Dada essa especificidade, para obter 

retornos privados, as empresas precisam transformar seu conhecimento em inovações 

(NELSON, 2006; OECD, 2017b), o que irá influenciar diretamente a sua trajetória inovativa 

(TEECE, 1998).  

Para inovar, cada vez mais as empresas precisam recorrer a novos métodos, que incluem 

aquisição de P&D externa ou de empresas com ativos estratégicos para seu mercado de atuação, 

monitorar o mercado consumidor e a atividade de seus concorrentes e fazer parceiras com 

instituições externas no intuito de ampliar o escopo ou fundir o conhecimento existente. Este 

último ponto é importante, pois permite que empresas e parceiros acessem áreas do 

conhecimento que estão distantes do seu portfólio (COHEN; LEVINTHAL, 1990; 

CASSIMAN; VEUGELERS, 2002). A interação dos agentes está por trás do conceito de 

sistema de inovação (LUNDVALL, 1992; FREEMAN, 1995). As empresas são os principais 

agentes produtores da inovação, mas a participação de outras instituições se torna crucial para 

definir o desempenho da trajetória traçada (TETHER, 2002). Dessa forma, o progresso 
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tecnológico se beneficia da interação entre agentes que produzem e utilizam tecnologia gerada 

externamente (SCHUMPETER, 1942; AGHION; HOWITT, 1990). 

A literatura adota duas abordagens predominantes para explicar o processo de criação 

de inovações. A primeira é o modelo linear de inovação, que se destacou principalmente após 

a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos pretendiam manter os dispêndios com 

pesquisa científica no mesmo patamar pré-guerra (STOKES, 1997; GODIN, 2006, 2011). O 

influente estudo de Bush (1945) defendeu a inovação como um processo de fluxo contínuo e 

unidirecional. Ele descreveu a trajetória da inovação em etapas sequenciais, desde a criação de 

conhecimento até a produção do produto inovador (BALCONI; BRUSONI; ORSENIGO, 

2010). O processo tem início na pesquisa básica, seguida da pesquisa aplicada e do 

desenvolvimento experimental para então chegar ao produto inovador e sua posterior difusão 

(COHEN; NELSON; WALSH, 2002). Nesse modelo, a pesquisa básica é uma tarefa a ser 

executada apenas por universidades e centros de pesquisa e as etapas seguintes são de 

responsabilidade das empresas3. A especificidade do modelo linear é que a ciência é o ponto 

central da inovação. Assim, a descoberta das inovações está intimamente ligada ao avanço do 

conhecimento; a tecnologia, por sua vez, é resultado, uma mera aplicação da ciência  (KLINE; 

ROSENBERG, 1986; GODIN, 2005). Para essa corrente teórica, a pesquisa não deve ser 

desenvolvida dentro dos muros de uma empresa para que os resultados com ela obtidos não 

sejam de uso exclusivo, mas sim disponibilizados a toda a sociedade. No entanto, a 

regulamentação sobre propriedade intelectual tornou essa hipótese fraca e o dinamismo inerente 

às estruturas de mercado fez com que a pesquisa industrial ganhasse patamares de destaque 

dentro das empresas (ROSENBERG, 1982). 

Por causa de contradições decorrentes da rigidez na trajetória do modelo linear – como 

não considerar inovações incrementais e a pesquisa realizada em centros de P&D empresariais 

–, um modelo alternativo foi sugerido. A segunda abordagem, que é atualmente padrão, é o 

modelo interativo de inovação (KLINE; ROSENBERG, 1986; NELSON, 2006), no qual ativos 

e conhecimentos podem ser reconfigurados e recombinados para dar origem a produtos e 

tecnologias novas ou aprimoradas, raramente seguindo uma trajetória linear. Durante esse 

processo podem ocorrer diversos feedbacks oriundos de qualquer ponto da cadeia produtiva, 

como fornecedores, universidades, centros de pesquisa, clientes e até mesmo de concorrentes 

                                            
3 A divisão de funções é bem clara, pois se considera que a “ciência é feita por cientistas nas universidades e resulta 

em conhecimentos públicos, as invenções são produtos de inventores trabalhando em empresas mercantis e 

resultam numa apropriação da tecnologia subjacente através de patentes” (NELSON, 2006, p. 254). 



10 
 

ou empresas de outras áreas. As relações podem ser informais ou formais quando há o objetivo 

de dividir o esforço necessário para inovar ou aproveitar capacitações externas. Atividades de 

pesquisa básica, pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental não são responsabilidade 

de apenas um ator, como também não são a única origem da inovação. Todas as etapas podem 

ter origens distintas e serem favorecidas por acontecimentos externos (COHEN; NELSON; 

WALSH, 2002).  

Nota-se assim que no modelo interativo a inovação pode resultar tanto de esforços 

direcionados à P&D quanto de atividades rotineiras, internas ou externa à firma inovadora. Por 

exemplo, a interação usuário-produtor, sobretudo no caso de bens de capital, é um importante 

vetor desse processo, pois o produtor tem fortes incentivos para monitorar como o usuário 

utiliza seu produto com interesse em identificar novos mercados potenciais, a demanda de 

novos equipamentos ou mesmo gargalos tecnológicos. O usuário precisa de informações 

confiáveis sobre o produto que utiliza para conseguir resolver problemas e promover ajustes no 

decorrer do seu processo produtivo sem interferências no resultado final (LUNDVALL et al., 

2002). Aprendizados práticos do tipo learning by doing, learning by interacting e learning by 

using incrementam a eficiência nas operações de produção e promovem a interação entre 

usuários e produtores (LUNDVALL, 1992; COHEN; NELSON; WALSH, 2002). Tais 

competências práticas são diferenciais das firmas, que podem utiliza-las para ampliar sua 

capacidade de implementar mudanças tecnológicas e melhorias nos produtos. Segundo Bell 

(1984) o processo de aprendizado interativo das firmas gera uma melhora nas técnicas 

produtivas decorrente da repetição diária de operações e da experiência acumulada ao resolver 

problemas. Esse tipo de aprendizado ocorre de forma passiva e sem grandes custos, mas 

ocasiona inovações incrementais continuamente. Além disso, há um tipo de aprendizado que 

demanda esforço intencional e direcionado, o qual Bell (1984) definiu como um sistema de 

feedbacks internos que envolve avaliar, revisar, interpretar e aprimorar as experiências 

realizadas. Conforme apontado por Kline e Rosenberg (1986) os feedbacks referem-se às 

necessidades observadas do mercado e de potenciais usuários que indicam aprimoramentos na 

performance do produto a serem feitos na próxima rodada de produção. Todas essas formas de 

internalizar conhecimento e novas tecnologias de modo contínuo irão produzir inovações 

incrementais para a firma. 

O processo para se chegar a produtos/processos novos ou aprimorados descrito pelo 

modelo interativo caracteriza melhor o perfil diverso da inovação encontrada por surveys de 

inovação mais recentes (FAGERBERG; MOWERY, 2006; IBGE, 2016b; OECD, 2017c). 
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Essas fontes evidenciam que a inovação não se limita às atividades de P&D (como no modelo 

linear) ― ela envolve um processo de desenvolvimento conjunto ― e ainda colocam as 

empresas como elos fundamentais, tanto para difusão dos resultados da inovação como para 

integração do sistema inovativo. Uma forma da inovação ser concretizada consiste em reunir 

competências de diversos agentes (LEVIN et al., 1987; TETHER, 2002; SUZIGAN; 

ALBUQUERQUE, 2011; ZUNIGA et al., 2016). Assim, o sucesso da inovação das firmas 

depende da integração de novos conhecimentos no processo inovativo, e parte desse 

conhecimento é proveniente de fontes externas (CASSIMAN; VEUGELERS, 2002). Segundo 

Cohen e Levinthal (1990), o conhecimento externo é mais relevante para o processo de 

inovação quando a firma melhora sua própria capacidade interna. Quanto maior a capacidade 

de absorção, mais apta ela estará para acessar e implementar um volume maior de 

conhecimentos. 

Num estudo sobre empresas inovadoras portuguesas (FARIA; LIMA; SANTOS, 2010) 

foi verificado que aquelas que consideraram a cooperação com estratégia de alta relevância 

possuem mais empregados, uma proporção maior deles têm ensino superior e dão mais 

importância à gestão dos spillovers de conhecimento. Essas empresas também tinham como 

característica comum fazer parte de um grupo e estar envolvida em atividades de P&D. Outro 

estudo que analisou os países europeus (ABRAMOVSKY et al., 2009) comprovou que as 

firmas inovadoras que cooperaram possuem maior capacidade de apropriar-se de 

conhecimentos gerados externamente e apresentam níveis de desempenho globais mais altos. 

Além disso, também foi encontrado que firmas que cooperam tendem a lançar inovações que 

são novas para o mercado, e não apenas para a firma (TETHER, 2002), ou seja, a abrangência 

da inovação é maior.  

No Brasil, uma análise com dados da Pintec entre 1998 e 2000 (CASSIOLATO; 

BRITTO; VARGAS, 2005) mostrou que a cooperação para inovar era pequena para a economia 

(apenas 11% do total de empresas inovadoras cooperaram). Porém, as relações firmadas foram 

bastante relevantes, especialmente para empresas que inovam e diferenciam produtos (em 

oposição ao grupo de empresas especializadas em produtos padronizados e que não diferencia 

produtos e possui produtividade menor). Tessarin (2012) avaliou a cooperação de empresas 

com universidades e institutos de pesquisa através de um survey de inovação aplicado à 318 

empresas brasileiras em meados de 2010 (BRSurvey) e encontrou que as universidades são 

mais procuradas pelas empresas por terem áreas de pesquisa mais abrangentes, em 

contraposição a especificidade da maior parte dos institutos. Bastos e Britto (2017) também 
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utilizaram a Pintec para avaliar o período de 2003 a 2011. Eles identificaram que empresas 

nacionais registraram uma proporção menor de arranjos colaborativos com universidades, 

centros de pesquisa e de capacitação técnica quando comparadas com empresas estrangeiras, 

embora a taxa de participação das nacionais esteja crescendo mais rápido, notadamente entre 

empresas com até 500 empregados.  

Diversos estudos sobre cooperação no Brasil se concentram na relação entre 

universidades/institutos de pesquisa e empresas (CASSIOLATO; BRITTO; VARGAS, 2005; 

BASTOS; BRITTO, 2017). Para analisar do ponto de vista das universidades, alguns autores 

se baseiam em informações do Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Por exemplo, Suzigan et al. (2009) 

conseguiram identificar que a pesquisa acadêmica é relevante para a criação e difusão de novos 

conhecimentos para as empresas. Já Rapini (2007) notou que os fluxos de conhecimentos e 

serviços oriundos dos grupos de pesquisa são utilizados pelas empresas principalmente em 

atividades rotineiras. Além disso, as principais áreas do conhecimento dos grupos que 

consolidaram parcerias são as engenharias, ciência da computação e ciências agrárias, que 

correspondem aos setores produtivos nos quais o Brasil se destaca ou que possuem incentivos 

públicos. Fernandes et al. (2010) observaram que ambos os parceiros obtêm benefícios com a 

cooperação: para as universidades, há ganhos intelectuais e econômicos; nos institutos de 

pesquisa, os benefícios são intelectuais; enquanto nas empresas há melhores resultados 

inovativos e produtivos.   

No entanto, o sistema de inovação envolve diversos outros agentes que podem 

compartilhar competências e funções e que merecem uma análise detalhada, inclusive por 

categorias tecnológicas. Empresas cuja capacidade em realizar P&D é grande o bastante para 

absorver conhecimentos externos são mais ativas em buscar parceiros (EOM; LEE, 2010). De 

acordo com o tipo de tecnologia envolvida, a cooperação requer uma complexidade de conteúdo 

técnico-científico maior ou menor. Por exemplo, será evidenciado nos resultados desta pesquisa 

que em setores de alta tecnologia é mais propícia a presença de cooperação com universidades, 

já em setores de baixa tecnologia a cooperação mais frequente ocorre com fornecedores e 

clientes. 
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2.2.2 O papel das empresas multinacionais no desenvolvimento tecnológico 

 

Nas últimas décadas, as etapas produtivas foram estrategicamente realocadas em 

diversos países com a consolidação das estruturas de cadeias globais de valor. Em menor 

intensidade, a atividade inovativa está seguindo o mesmo trajeto. Há duas razões que levam as 

firmas a internacionalizarem suas atividades de pesquisa (DUNNING, 1994; OECD, 2016): a 

primeira é atender as condições locais do país hospedeiro por meio de customização de 

tecnologias e a segunda é buscar acesso a conhecimentos e tecnologias desenvolvidas no 

estrangeiro. Adaptar produtos e processos às preferências locais exige proximidade do mercado. 

Algumas tendências ou novas ideias podem ser absorvidas e implementadas em outros países 

ao redor do mundo, porém, a dinâmica inovativa depende da infraestrutura local de ciência e 

tecnologia (como acesso a parceiros, recursos humanos qualificados e conhecimento prévio) e 

dos demais atores econômicos que formam as bases para disseminação de conhecimento 

(SUZIGAN; ALBUQUERQUE, 2011; OECD, 2016; CASSIOLATO; LASTRES, 2017). 

As empresas, especialmente as multinacionais, têm papel importante ao 

internacionalizar P&D e inovação para além de seus países-sede. São elas as responsáveis pela 

maior parte de P&D realizada no planeta. No Japão e na Coreia do Sul, o volume de gastos em 

P&D por empresas alcança 80% do total; nos EUA atinge cerca de 70% e nos países da OECD 

chega, em média, a 60% (OECD, 2017c). No geral, ao observar as maiores empresas inovadoras 

do mundo, nota-se a presença de grandes multinacionais com estoque de conhecimento 

acumulado ao longo de várias décadas. 

Como consequência dessa internacionalização, o perfil da atividade inovativa nos países 

hospedeiros se altera. Alguns autores encontraram uma relação positiva entre a propriedade 

estrangeira e a atividade inovativa em países receptores. Por exemplo, Crescenzi, Gagliardi e 

Iammarino (2015) apontaram que essas empresas são a maior fonte de geração, transferência e 

difusão de tecnologias. Guadalupe, Kuzmina e Thomas (2012) mostraram que elas podem 

aumentar a taxa de inovação do país hospedeiro por meio da implantação de plantas industriais 

modernas e adoção de melhores práticas organizacionais. Segundo a OECD (1998) e Falk 

(2008), a transferência de tecnologias desenvolvidas no país-sede para o país hospedeiro gera 

um efeito positivo nas atividades tecnológicas deste último porque exige o domínio de 

conhecimentos específicos, conduz a adaptação na linha de produção e atualização tecnológica, 

demanda recursos humanos qualificados e, por vezes, o desenvolvimento de parceiros de 

pesquisa. As empresas multinacionais também possuem vantagens em termos de tamanho e 
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know-how tecnológico acumulado que lhes permitem diversificar melhor os riscos inerentes a 

atividade inovativa (DUNNING, 1994). Em suma, novos conhecimentos exigem esforços de 

adaptação das unidades receptoras e isso auxilia no incremento das capacitações para 

desenvolver atividades inovativas e aumentar a intensidade em P&D local. 

No entanto, Sánchez, Molero e Rama (2016) defendem que o país receptor pode 

desenvolver um perfil passivo e tornar-se dependente do progresso tecnológico externo. 

Quando a atividade inovativa desenvolvida no país hospedeiro é fraca, limita o seu potencial 

de desenvolvimento tecnológico e criativo (RAMA, 2008). A disponibilidade de tecnologia 

externa desenvolvida na matriz ou em outra filial pode desencorajar ou até substituir o 

investimento em pesquisa no país receptor e, consequentemente, não há internalização de novos 

conhecimentos (VEUGELERS, 1997). Segundo Lall (2000), as empresas multinacionais têm 

vantagens para criar novas tecnologias ― que na verdade são novas para o mercado local, mas 

não para a empresa ―, porque podem usar um mix de seus ativos (conhecimentos e tecnologias) 

e reproduzi-los em qualquer lugar. Elas têm acesso a mercados para exportar, canais de 

comercialização estabelecidos e marcas conhecidas, além de reservas internas de capacitações, 

suporte técnico e experiência em processos de aprendizagem. Mas o uso desses ativos 

estratégicos depende dos planos traçados pela matriz. Consoni (2004, p.97) ao analisar o setor 

automotivo no Brasil classificou as atividades de pesquisa feitas por filiais de multinacionais 

como “tropicalização”, ou seja, voltadas para adaptação dos produtos finais às condições locais 

e totalmente dependentes de suas matrizes. Para Cassiolato e Lastres (2017), a multinacional 

que detém as principais capacitações e está organizada ao redor do mundo em posições únicas 

de barganha; ela tem condições de absorver as diferentes matrizes de conhecimentos 

disponíveis nos diferentes sistemas nacionais de inovação, e não os países hospedeiros.  

Se as multinacionais estrangeiras farão mais ou menos esforço tecnológico nos países 

em que elas se instalam, dependerá da infraestrutura científica local, do nível de qualificação 

da mão de obra, do marco regulatório e de políticas locais que exijam contrapartidas críveis 

(LALL, 1992, 2000). Portanto, as empresas multinacionais serão mais ativas ou passivas em 

desenvolver tecnologias conforme exigências locais. 

Outro fator que impacta o desenvolvimento tecnológico do país receptor é o setor de 

atuação da empresa multinacional (SÁNCHEZ; MOLERO; RAMA, 2016), em razão de as 

oportunidades e intensidades tecnológicas serem distintas setorialmente (BRESCHI; 

MALERBA, 1997; OECD, 2003). Nos casos em que o avanço tecnológico é relativamente lento 

(como nos setores tradicionais), é provável que a fronteira tecnológica esteja menos distante do 
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país receptor e a presença de empresas multinacionais não faça diferença significativa em 

termos da tecnologia desenvolvida localmente. No entanto, nos setores em que a tecnologia é 

atualizada rapidamente, é comum que os países em desenvolvimento estejam distantes da 

fronteira tecnológica. Nesse caso, a atuação das multinacionais estrangeiras em setores da 

vanguarda tecnológica pode influenciar diretamente o desenvolvimento tecnológico dos países 

hospedeiros. 

Além disso, os investimentos em P&D realizados no país-sede e nos países hospedeiros 

pelas empresas multinacionais podem ter magnitude diferente, sobretudo nos setores de maior 

intensidade tecnológica. Os dados dos EUA a respeito disso são bastante elucidativos. Esse país 

é o que mais investe em P&D no planeta e suas multinacionais participam de várias etapas das 

cadeias globais de valor ao redor do mundo. A Tabela 2.1 exibe o percentual médio, entre 2009 

a 2015, dos dispêndios em P&D em relação às vendas efetuadas pelas empresas dos EUA, 

distinguindo-as a partir do local de atuação. 

 

Tabela 2.1 – Investimentos em P&D (em relação às vendas) de empresas estadunidenses, por local de 

atuação, média de 2009 a 2015, em % 

Setor de atividade e  

categorias tecnológicas 

Local de atuação 

Dentro dos EUA Fora dos EUA Apenas no Brasil 

Alimentos 0,52 0,26 0,11 

Bebidas e fumo 0,36 0,09 - 

Têxteis, vestuário e produtos de couro 0,74 0,54 - 

Produtos de madeira 0,76 0,20 - 

Papel e celulose 1,63 0,25 - 

Impressão e atividades de apoio 0,31 0,16 - 

Coque e derivados 0,32 0,00 - 

Químicos exc. Farmacêuticos 2,78 0,61 1,01 

Produtos farmacêuticos 15,06 3,60 - 

Plástico e borracha 1,30 0,81 - 

Produtos minerais não-metálicos 1,22 0,40 - 

Metais básicos 0,43 0,25 
0,22 

Produtos fabricados de metal 1,34 0,54 

Máquinas e equipamentos 3,55 1,32 0,70 

Informática e eletrônicos 9,19 1,66 1,06 

Máquinas e materiais elétricos 3,60 1,24 0,03 

Veículos a motor, partes e peças 3,04 1,93 
2,16 

Outros equipamentos de transporte 6,42 2,42 

Móveis  1,50 0,52 - 

Baixa tecnologia 0,67 0,23 0,11 

Média-baixa tecnologia 0,47 0,27 0,22 

Média-alta tecnologia 4,05 1,37 1,12 

Alta tecnologia 11,51 2,28 1,06 

Indústria de transformação 3,83 1,24 0,90 

Fonte: U.S. Bureau of Economic Analysis. Cálculos e elaboração da autora. 
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Fica evidente que os investimentos em P&D feitos por empresas estadunidenses da 

indústria de transformação que atuam dentro do seu país4 são bem maiores do que daquelas que 

atuam fora dele, especialmente nos setores de alta tecnologia. Para a indústria de transformação, 

essa diferença é de três vezes e esse comportamento se replica para todos os demais setores 

manufatureiros e por categorias de intensidade tecnológica, como se observa na Tabela 2.1.  

Em geral, inicialmente as empresas multinacionais estabelecem seu centro de P&D no 

país-sede e estrategicamente distribuem outros centros secundários de pesquisa motivadas pelo 

acesso a ativos de interesse localizados no exterior (tanto ativos físicos como conhecimento e 

tecnologia) ou quando encontram algum tipo de vantagem tecnológica, gerencial ou 

organizacional sobre seus concorrentes em outros países (DUNNING, 1994; OECD, 1998).  

As diferenças setoriais exibidas na Tabela 2.1 são explicadas principalmente pelas 

oportunidades tecnológicas de cada setor, que tendem a ser maiores nos setores da vanguarda 

tecnológica devido a maiores possiblidades de aplicação da tecnologia em novos produtos 

(BRESCHI; MALERBA, 1997). Nos EUA, em todos os setores manufatureiros, inclusive nos 

de baixa e média-baixa intensidade tecnológica, as empresas estadunidenses que atuam dentro 

do país despendem percentual de recursos para P&D muito maior do que o registrado fora do 

país (Tabela 2.1).  

Quanto ao Brasil, as filiais estadunidenses investem menos ainda em P&D (em 

percentual das vendas) que nos demais países hospedeiros, em todas as categorias de 

intensidade tecnológica da manufatura (Tabela 2.1). Mesmo nos setores automobilístico e de 

outros equipamentos de transportes, nos quais há grande presença de filiais estadunidenses 

atuando no Brasil há várias décadas, o percentual das vendas investido em P&D no Brasil no 

agregado do setor é similar ao investido em outros países hospedeiros e muito inferior ao 

investido nos EUA5. A única exceção está no setor de químicos, exceto farmacêutico (Tabela 

2.1), em que o Brasil recebe 1,01% dos dispêndios em P&D em relação às vendas das empresas 

estadunidenses aqui instaladas, frente a 0,61% do que é feito no mundo, exceto nos EUA (mas 

ainda assim abaixo dos 2,78% feitos nos EUA). 

                                            
4 De acordo com o U.S. Bureau of Economic Analysis, são consideradas empresas estadunidenses quando o capital 

majoritário pertence a residentes dos EUA. O local de atuação consiste na unidade territorial em que a filial da 

empresa está realizando suas operações, que pode ser doméstico ou estrangeiro. 
5 No agregado do setor de equipamentos de transportes (inclui veículos e outros equipamentos de transportes), as 

filiais estadunidenses investiram no Brasil 2,16% das vendas em P&D; nos demais países hospedeiros 1,96% e 

nos Estados Unidos 4,68%. 
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Em síntese, os gastos em P&D se concentram no país de origem da empresa. Nos países 

hospedeiros, o investimento em P&D depende da estratégia da matriz, das políticas públicas 

para atração desses investimentos, das oportunidades tecnológicas setoriais e das vantagens 

comparativas que cada setor apresenta.  

Durante a apresentação dos resultados será verificado se há diferenças na atividade 

inovativa realizada por empresas do setor manufatureiro instaladas no Brasil a partir da origem 

do capital controlador. Antes disso, apresentar-se-á, na próxima seção, a base de dados e os 

procedimentos metodológicos envolvidos na elaboração deste trabalho. 

 

2.3 Fonte das informações e procedimentos metodológicos  

 

A partir de uma tradicional pesquisa sobre empresas inovadoras brasileiras, solicitaram-

se algumas informações mais detalhadas por categorias tecnológicas da indústria de 

transformação. A combinação das informações resultou em dados inéditos (que não estão 

disponíveis publicamente). 

 

2.3.1 Fonte de dados 

 

As informações desta pesquisa provêm da Pesquisa de Inovação Tecnológica (Pintec) 

elaborada pelo IBGE (2005, 2016), a base de dados mais abrangente a respeito das inovações 

realizadas pelas empresas instaladas no Brasil. Ela segue as definições e recomendações sobre 

atividades inovativas do Manual de Oslo (OECD/EUROSTAT, 2005), que também é adotado 

nos surveys de inovação dos países da OCDE (OECD, 2015).  

Considera-se inovação a implementação de produtos ou processos novos ou 

substancialmente aprimorados. Um produto novo deve diferir significativamente de todos os 

previamente produzidos pela empresa e um processo novo deve culminar em melhora 

significativa do nível e da qualidade do produto oferecido (IBGE, 2004).  

As atividades inovativas envolvem gastos com as seguintes atividades: P&D interna; 

aquisição de P&D externa; aquisição de outros conhecimentos externos; aquisição de máquinas 

e equipamentos voltados à inovação; treinamento; e preparações técnicas voltadas à 

implementação da inovação.  
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A publicação da Pintec é trienal e neste capítulo são utilizados dados da segunda e da 

última edição6, respectivamente, de 2003 que engloba as empresas que inovaram durante o 

período de 2001 a 2003 (IBGE, 2005) e de 2014, para o triênio 2012-2014 (IBGE, 2016b)7. 

Com isso, busca captar modificações de caráter estrutural e que sejam menos influenciadas pelo 

ciclo de negócios.8 Ressalta-se que a última Pintec, ao captar o período de 2012-2014, 

praticamente não foi contaminada pela crise político-econômica que se agravou em 2015 e 

2016. Todos os dados monetários apresentados foram deflacionados para valores de 2016 pelo 

deflator implícito do PIB que foi calculado pela autora a partir das contas nacionais trimestrais 

do IBGE.  

A Pintec segue a recomendação do Manual Oslo e somente empresas com 10 ou mais 

empregados são investigadas. Dessa forma, no triênio 2001-2003 foram pesquisadas 

aproximadamente 28 mil empresas e no triênio 2012-2014 foram 42 mil empresas, sendo 80% 

desse total correspondente à indústria de transformação, foco deste capítulo. Nesse período, o 

grupo de empresas inovadoras representou 70% da receita líquida de vendas de toda a indústria 

de transformação brasileira. 

 

2.3.2 Tabulação especial da Pintec: quatro grupos de empresas  

 

A Pintec apresenta um conjunto de perguntas direcionadas às empresas que de fato 

implementaram inovação no triênio analisado e que podem ser combinadas para extrair 

informações de modo diferenciado. Especificamente, esta pesquisa demandou uma tabulação 

especial de todas as empresas da indústria de transformação por categorias de intensidade 

tecnológica que compõem o estrato certo amostral, segmentadas em quatro grupos: empresas 

estrangeiras que inovaram com relações de cooperação; empresas estrangeiras que inovaram 

sem relação de cooperação; empresas nacionais que inovaram com relações de cooperação; e 

empresas nacionais que inovaram sem relação de cooperação9. 

                                            
6 A primeira edição da Pintec ocorreu em 2000. Porém, optou-se por utilizar dados com início em 2003 pelo fato 

de as empresas estarem mais familiarizadas com o entendimento e a aplicação do conceito de inovação. De acordo 

com o IBGE (2004), muitas empresas afirmaram que estavam buscando uma padronização para organizar a 

contabilidade dos seus projetos inovativos e que, a partir do contato com a equipe técnica do IBGE, utilizariam o 

método proposto pela pesquisa. 
7 Os dados qualitativos se referem ao período de três anos, enquanto dados em valores monetários envolvem 

informações do último ano do triênio. 
8 Também foram solicitadas informações das edições de 2005, 2008 e 2011 da Pintec, as quais confirmaram 

majoritariamente a tendência verificada entre 2003 e 2014. 
9 O Apêndice C apresenta os procedimentos que resultaram na base de dados das empresas inovadoras utilizadas 

neste capítulo. 
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A origem do capital controlador é definida pela titularidade da participação no capital 

social que assegura a maioria dos votos. O capital controlador é nacional (estrangeiro) quando 

está sob titularidade direta ou indireta de residentes e domiciliados no país (fora do país) (IBGE, 

2004). Optou-se por não selecionar empresas de capital misto porque o seu dispêndio total com 

inovação foi pequeno e interessa confrontar empresas de capital nacional com as de capital 

estrangeiro10. 

A cooperação para inovação é definida como “a participação ativa da empresa em 

projetos conjuntos de P&D e outros projetos de inovação com outra organização (empresa ou 

instituição), o que não implica, necessariamente, que as partes envolvidas obtenham benefícios 

comerciais imediatos” (IBGE, 2014, p. 97). Contratar produtos e serviços de outra organização 

sem participar ativamente do desenvolvimento não é considerado cooperação, mas apenas uma 

atividade comercial. A Pintec considera sete tipos de parceiros para inovar: universidades e 

institutos de pesquisa; centros de capacitação profissional; clientes; fornecedores; concorrentes; 

outras empresas do grupo; e empresas de consultoria. A investigação sobre a cooperação 

englobará todos esses parceiros utilizados para inovar no Brasil. 

 

2.3.3 Categorias de intensidade tecnológica 

 

Uma avaliação setorial da inovação é indispensável porque os setores produtivos 

contribuem de formas diferentes para o desenvolvimento tecnológico do país, dadas as 

oportunidades tecnológicas de cada um (conforme mencionado na seção 2.2). Assim, o ideal 

seria examinar dados setoriais individualizados, mas essas informações não foram 

disponibilizadas pelo IBGE para evitar a identificação das empresas (critério que a metodologia 

das pesquisas do IBGE adota). Para contornar essa escassez de informação e ainda assim obter 

dados detalhados, foi solicitada a agregação dos setores manufatureiros em quatro categorias 

de intensidade tecnológica: baixa, média-baixa, média-alta e alta tecnologia ― as mesmas da 

OECD (2003), que são muito utilizadas mundialmente nos estudos de inovação. O Apêndice A 

exibe os setores manufatureiros de cada categoria tecnológica nas duas versões da Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), pois as informações para a Pintec de 2003 estão 

na nomenclatura setorial da CNAE 1.0 e para a Pintec 2014 na CNAE 2.0. Os setores foram 

                                            
10 As empresas de capital misto, em 2003, eram 250, correspondendo a 0,9% do total de empresas inovadoras, e 

em 2014 eram 440 (1,1%) e realizaram 1,1% do dispêndio total com inovação em ambos os períodos analisados. 
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agregados nas categorias tecnológicas de forma a manter possível a comparação temporal entre 

as duas edições.  

A partir da estratégia de seleção e refinamento das informações por grupos de empresas, 

esta pesquisa obteve um grande volume de informações11 que permitirá traçar um perfil das 

empresas inovadoras no Brasil, como será exposto nas próximas seções. 

 

2.4 Resultados  

 

2.4.1 Desempenho inovativo do Brasil 

 

Para localizar o Brasil no contexto internacional, apresenta-se o Gráfico 2.1. A despesa 

interna bruta em P&D é o principal agregado utilizado para comparações internacionais 

(OECD, 2016). É definida de acordo com o Manual de Frascati (OECD, 2015a) e compreende 

pesquisa básica, pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental. Inclui gastos feitos por 

empresas, pelo governo, por organizações sem fins lucrativos e com educação superior. 

A OECD possui dados da despesa interna bruta em P&D como percentual do PIB para 

um vasto grupo de países. Foram selecionados aqueles que possuem mais de 10 milhões de 

habitantes. Nesse rank, o Brasil aparece na décima quinta posição ao investir 1,24% do PIB em 

P&D em 2014 (Gráfico 2.1). O único não membro da OECD que está à frente do Brasil é a 

China (2,05%). O Brasil se posiciona acima de países como Espanha (1,23%), Rússia (1,19%), 

Argentina (0,61%) e México (0,54%), porém, fica bem distante dos países líderes. 

O percentual brasileiro segue praticamente estagnado. Em 2000, a despesa interna bruta 

em P&D do Brasil era de 1,03% e alcançou 1,24% em 2013, enquanto a China partiu do mesmo 

patamar do Brasil e dobrou o percentual no fim do período (segundo dados da OECD Statistics). 

Além de baixa, a maior parte da P&D brasileira não é realizada pelas empresas. Os gastos em 

P&D dos países líderes (como EUA, Alemanha, Japão e Coreia do Sul) e para a média da OECD 

são financiados, em sua maioria, por empresas (em torno de 70% do total) (OECD, 2017c), 

enquanto, no Brasil, ficam próximos de 50% (KOELLER, 2018). 

 

 

 

                                            
11 No Apêndice C informa-se como esse volume de dados foi organizado.  
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Gráfico 2.1 – Percentual do PIB gasto em P&D, em 2014 

 
Nota: Para Austrália, Brasil e EUA os valores são de 2013.  

Fonte: OECD Statistics. Elaboração da autora. 

 

De fato, os gastos em P&D envolvem um grande esforço tecnológico e incerteza quanto 

aos resultados. No entanto, além de P&D, a inovação empresarial pode ser conduzida por outras 

formas, sobretudo aquisição de máquinas e equipamentos ― assunto que será tratado na 

subseção 2.4.4. As demais atividades inovativas, exceto P&D, concentram a maior parte dos 

gastos inovativos em todo o mundo. No Brasil elas são seis vezes superiores aos gastos com 

P&D e na média dos países da OECD são duas vezes maiores (ZUNIGA et al., 2016). Esse fato 

evidencia que a inovação no Brasil se caracteriza mais por buscar um catch-up do que em liderar 

na criação de novas tecnologias (ZUNIGA et al., 2016), ou seja, ainda há necessidade de 

avanços maiores para o país posicionar-se ao lado de grandes inovadores globais. 

Ainda assim, a atividade inovativa feita no Brasil premia os inovadores. De acordo com 

de Negri, Salerno e Castro (2005), as empresas que inovam e diferenciam produtos no Brasil 

são mais produtivas, detêm maior parcela de mercado e pagam, em média, salários maiores. 

Para esses autores, incentivar as empresas a inovar e diferenciar produtos tem efeitos positivos 

sobre salários e geração de postos de trabalho de melhor qualidade. As empresas inovadoras 

também têm maior propensão a exportar (DE NEGRI, 2005). Kannebley Junior, Porto e Pazello 

(2004) mostraram que maior potencial de exportação e maior porte são determinantes 

associados às empresas inovadoras. Menezes Filho et al. (2014) também apontaram que a 

inovação no Brasil se restringe a um conjunto pequeno de empresas de grande porte e que 

competem em mercados internacionais.  
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 No Brasil, a taxa de inovação evoluiu pouco ao longo de uma década. Em 2003, de cada 

100 empresas, apenas 33 inovaram e, em 2014, 36 de cada 100 inovaram12, de acordo com os 

dados da Pintec. No comparativo internacional, a taxa de inovação brasileira é ligeiramente 

inferior à dos 15 países que formaram inicialmente a União Europeia (KOELLER, 2018). 

Contudo, apesar de as empresas inovadoras representarem um terço do número de firmas, elas 

detêm mais de dois terços da receita líquida de vendas. Logo, as empresas inovadoras possuem 

maior market share em comparação com as não inovadoras. No entanto, existe um grupo 

específico de empresas com maior esforço inovador e que detém elevada parcela do mercado: 

aquelas que realizaram cooperação para inovar – assunto do próximo tópico.  

  

2.4.2 Perfil da cooperação para inovar na indústria de transformação brasileira  

 

Quando as empresas enfrentam dificuldades em reunir competências necessárias para 

implementar inovações, elas podem unir esforços com outros agentes. A cooperação tem 

importância fundamental para a inovação, pois amplia o acesso das empresas a uma infinidade 

de recursos desenvolvidos externamente (LEVIN et al., 1987; SUZIGAN; ALBUQUERQUE, 

2011; ZUNIGA et al., 2016). Nesse contexto, fontes internas e externas de insumos para a 

inovação são vistas como formas complementares, e não substitutos à inovação feita no 

laboratório de P&D (CASSIMAN; VEUGELERS, 2002; FARIA; LIMA; SANTOS, 2010). 

Do total das empresas da indústria de transformação brasileira, as não inovadoras 

representaram cerca de dois terços do total em 2003 e 2014. O restante atribuído às empresas 

inovadoras pode ser dividido entre as que cooperaram e as que não cooperaram (Gráfico 2.2). 

Embora ainda seja muito baixo o percentual de empresas que inovam com algum tipo de 

parceria, as cooperações têm crescido na indústria de transformação. Em 2003, apenas 1,5% 

das empresas inovadoras cooperaram e, em 2014, foram 5,6% do total. Conforme Fagerberg e 

Mowery (2006), cada vez mais as fronteiras da inovação estão se abrindo e não ficam restritas 

ao ambiente de uma única empresa. 

 

 

 

                                            
12 Acentua-se que o período de referência é trienal. Abrange 2001-2003 na Pintec 2003 e 2012-2014 na Pintec 

2014. 
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Gráfico 2.2 – Perfil das empresas da indústria de transformação brasileira, 2003 e 2014  

Nota: Não foram consideradas empresas de capital misto.  

Fonte: Extração especial da PINTEC/IBGE. Cálculos e elaboração da autora.  

 

De fato, as empresas que inovaram com cooperação representam uma ilha de excelência 

no universo das empresas brasileiras, pois elas possuem indicadores que se destacam em relação 

às empresas que inovaram sem realizar algum tipo de parceria, como será visto na sequência. 

Assim como foi apontado pela literatura (COHEN; LEVINTHAL, 1990; TEECE, 1998), pode-

se esperar que firmas com alto nível de capacitação estejam melhor preparadas para desenvolver 

projetos com parceiros. Há uma variedade de fatores que levam as firmas a estabelecer arranjos 

cooperativos para inovar, mas em geral relaciona-se com o fato da firma não ter todas as 

capacidades ou recursos necessários e por desejarem dividir os riscos associados à inovação 

(TETHER, 2002). 

No Brasil, a origem do capital controlador tem sido destacada nos estudos de inovação 

tecnológica devido à elevada presença de filiais de multinacionais estrangeiras no país 

(QUEIROZ; CARVALHO, 2005; CASSIOLATO; MATOS; LASTRES, 2014; BASTOS; 

BRITTO, 2017). Praticamente todo o aumento no número de empresas que cooperaram para 

inovar ― de cinco para dez em cada 100 empresas inovadoras ― entre 2003 e 2014 

correspondeu àquelas de controle do capital nacional (Gráfico 2.3). Apesar da pequena 

proporção, essas empresas concentraram mais da metade da receita líquida de vendas e dos 

dispêndios com atividades inovativas, inclusive por origem do capital (Gráfico 2.3), tratando-

se dessa forma, de um grupo especial a ser estudado.  
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Gráfico 2.3 – Perfil das empresas inovadoras da indústria de transformação brasileira, por origem do 

capital e por relação de cooperação para inovar, 2003 e 2014 

 
Nota: Não foram consideradas empresas de capital misto.  

Fonte: Extração especial da PINTEC/IBGE. Cálculos e elaboração da autora.  

 

Em 2014, as empresas nacionais representaram a maioria das empresas: de cada 100 

empresas inovadoras da indústria de transformação, 83 eram nacionais que não cooperaram e 

14 nacionais que cooperaram para inovar. No mesmo ano, eram duas empresas de controle 

estrangeiro que não cooperam para inovar e apenas uma que cooperou para inovar a cada 100 

empresas (Gráfico 2.3). No entanto, em termos de receita líquida de venda ou gastos com 

atividades inovativas, as de controle estrangeiro que cooperaram para inovar somaram cerca de 

um quarto do total e as de controle nacional que cooperaram representaram pouco mais de um 

terço (Gráfico 2.3). Além disso, as empresas estrangeiras que cooperaram para inovar tinham 

maior porte em relação aos demais grupos de empresas em relação aos demais grupos de 

empresas (Tabela 2.2)13.  

 Em síntese, os dispêndios com inovação foram feitos, majoritariamente, por empresas 

que cooperaram para inovar, de capital controlador nacional e estrangeiro (Gráfico 2.3). É 

interessante notar que a estratégia de cooperar para inovar vem sendo crescentemente adotada 

pelas empresas nacionais. Além do aumento no número de empresas nacionais que inovaram 

realizando cooperação, a parcela dos gastos destinada por elas à inovação cresceu 12 pontos 

percentuais entre 2003 e 2014 (Gráfico 2.3). Em sentido contrário, no mesmo período, as 

estrangeiras que cooperaram reduziram um pouco sua participação em quatro pontos 

percentuais. 

Os gastos com atividades inovativas sinalizam esforços no sentido de melhorar o acervo 

tecnológico e promover o desenvolvimento e/ou a implantação de novos produtos ou processos 

                                            
13 A Tabela B.1 no Apêndice B reúne outras informações detalhadas das empresas por categorias tecnológicas. 
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na rotina da empresa. Além do investimento em P&D, tais ações incluem a aquisição de P&D 

externa, de conhecimentos externos, de máquinas e equipamentos, treinamento, introdução da 

inovação no mercado e desenvolvimento do projeto industrial14. A intensidade em atividades 

inovativas é dada pela razão dos gastos totais a elas relacionados e a receita líquida de vendas 

(ver a penúltima coluna da Tabela 2.2). 

 

Tabela 2.2 – Indicadores das empresas inovadoras da indústria de transformação brasileira, 2003 e 2014 

Grupo de 

empresa 

Intensidade 

tecnológica 

Receita líquida        

(R$ bilhões de 

2016) 

P&D / 

Receita 

líquida (%) 

Atividades 

inovativas /Receita 

líquida (%) 

Porte    

médio  

  2003 2014 2003 2014 2003 2014 2003 2014 

Estrangeiras 

com 

cooperação 

Baixa 72,9 97,1 0,4 0,2 4,2 2,8 18,4 14,6 

Média-baixa 50,9 89,5 0,5 0,7 3,2 2,0 19,7 11,6 

Média-alta 234,7 297,6 1,6 1,4 4,4 3,0 23,8 13,6 

Alta 58,5 70,8 1,2 1,3 4,8 2,8 16,3 12,6 

SubTotal 417,1 555,0 1,2 1,1 4,3 2,8 20,8 13,2 

Estrangeiras 

sem 

cooperação 

Baixa 70,9 47,6 0,1 0,3 1,6 0,9 8,1 7,5 

Média-baixa 32,8 21,2 0,4 0,6 3,5 4,6 2,8 2,1 

Média-alta 134,0 113,2 0,5 0,9 2,5 2,1 4,6 3,0 

Alta 30,3 31,5 0,4 1,0 4,1 1,8 5,6 7,9 

SubTotal 268,7 213,5 0,4 0,7 2,6 2,0 4,9 3,6 

Nacionais com 

cooperação 

Baixa 125,0 249,1 0,2 0,5 2,0 2,5 4,6 1,3 

Média-baixa 312,2 414,5 0,6 0,8 1,5 1,8 15,1 3,5 

Média-alta 111,8 170,5 2,1 1,4 5,1 2,8 7,2 1,5 

Alta 12,2 30,4 3,7 5,6 8,0 8,2 1,4 0,8 

SubTotal 561,3 864,5 0,9 1,0 2,5 2,4 7,8 1,8 

Nacionais sem 

cooperação 

Baixa 256,9 280,6 0,2 0,2 3,8 2,6 0,3 0,2 

Média-baixa 111,6 141,0 0,3 0,4 4,0 4,0 0,3 0,2 

Média-alta 94,3 125,8 0,9 0,8 4,4 2,9 0,3 0,3 

Alta 23,1 17,1 1,6 1,5 5,3 4,6 0,3 0,2 

SubTotal 486,0 564,4 0,4 0,4 4,0 3,1 0,3 0,2 

Empresas estrangeiras 685,8 768,5 0,9 1,0 3,6 2,6 9,1 7,6 

Empresas nacionais 1.047,2 1.428,9 0,7 0,8 3,2 2,7 0,5 0,4 

Ind. de transformação 1.733,0 2.197,4 0,7 0,9 3,3 2,6 0,9 0,7 

Nota: Porte médio = (receita líquida / número de empresas). Receita líquida a preços de 2016, calculado pelo 

deflator do PIB, a partir das Contas Nacionais Trimestrais.  

Fonte: Tabulação especial da PINTEC/IBGE. Cálculos e elaboração da autora.  

 

A intensidade em P&D (gastos em P&D como proporção da receita líquida de vendas) 

das empresas nacionais que cooperaram praticamente não variou entre 2003 e 2014, mantendo-

se próxima de 1,0% (Tabela 2.2). Merecem destaque dentro desse grupo aquelas incluídas na 

                                            
14 A aquisição de softwares foi incluída como atividade inovativa em 2014, porém, para manter a mesma base de 

comparação em relação a 2003, não serão computados esses gastos. 
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categoria de alta tecnologia15 que investiram 5,6% da receita líquida em P&D em 2014, embora 

possuam um peso pequeno na estrutura produtiva brasileira.  

Entre as empresas nacionais, a diferença em relação às que não cooperaram é 

significativa, considerando que essas gastaram apenas 0,4% da sua receita líquida em P&D no 

mesmo período. Entre as empresas estrangeiras, as que cooperaram tiveram praticamente a 

mesma intensidade que as nacionais que cooperaram (1,1% em 2014). Além disso, todas as 

categorias de intensidade tecnológica das empresas estrangeiras que não cooperaram apontaram 

intensidades em P&D próximas aos grupos das empresas nacionais que também não 

cooperaram (Tabela 2.2).  

Assim, as empresas nacionais e estrangeiras, tanto as que cooperaram quanto as que não 

cooperaram, apresentaram indicadores de intensidade em P&D semelhantes, exceto para a 

categoria de alta tecnologia das empresas de controle nacional (cooperativas e não 

cooperativas). 

Já a intensidade dos gastos com atividades inovativas mostrou redução em todos os 

grupos de empresas de 2003 a 2014. Entre as estrangeiras, as que realizaram cooperação 

mantiveram intensidade superior frente às que não cooperaram, porém, entre as nacionais, 

ocorreu o oposto (Tabela 2.2). Isso pode indicar que as empresas nacionais que não cooperaram 

― que estão em maior número e apresentam menor receita líquida ― investiram mais em 

atividades inovativas desenvolvidas por agentes externos e não nos seus próprios laboratórios 

de P&D. Esse tipo de atividade, como aquisição de máquinas e equipamentos direcionados à 

inovação, apesar de exigir habilidades para realizar a adaptação interna, é considerado de menor 

esforço em termos de desenvolvimento tecnológico relativo à P&D (ROSENBERG, 1982).  

O porte médio também pode influenciar a taxa de inovação ao interferir na capacidade 

da empresa em mobilizar recursos, acessar redes de pesquisa e internalizar novas tecnologias. 

Segundo estudo de Kannebley Junior, Porto e Pazello (2004), para as empresas inovadoras 

brasileiras, o tamanho contribui positivamente para a probabilidade de a empresa inovar. Na 

Tabela 2.2, nota-se que as empresas nacionais que não cooperaram eram as menores entre os 

grupos analisados. As que cooperaram tinham porte médio um pouco maior, mas, como em 

2014 houve aumento expressivo no número de empresas desse grupo, sem incremento da receita 

na mesma dimensão, verifica-se que o porte médio desse grupo em 2014 caiu em relação a 

                                            
15 Ver Apêndice A para informações sobre os setores que compõem as categorias de intensidade tecnológica. 
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2003. Já o grupo das estrangeiras que cooperaram destoou pelo seu maior porte médio: em 2014 

elas foram sete vezes maiores que as empresas nacionais que cooperaram (Tabela 2.2) 

Os dados das categorias tecnológicas comprovam que setores de maior intensidade 

tecnológica precisam atualizar-se mais rapidamente e inovar mais, conforme os apontamentos 

feitos por Pavitt (1984). As categorias de alta e média-alta tecnologia investiram mais em P&D 

do que as demais. No Brasil, a receita das empresas inovadoras estrangeiras da indústria de 

transformação esteve concentrada na categoria de média-alta intensidade tecnológica. As 

empresas de controle estrangeiro dessa categoria que cooperaram gastaram em P&D, em 2014, 

o mesmo montante que as filiais de empresas estadunidenses despenderam fora dos EUA, 

embora tenha sido apenas um quarto do que foi gasto dentro dos EUA pela mesma categoria 

(Tabela 2.1; Tabela 2.2). Já em relação às empresas nacionais, a receita se concentrou em baixa 

e média-baixa tecnologia, de acordo com o padrão de especialização da manufatura nacional, 

que concentra cerca de dois terços da produção nessas categorias tecnológicas (MORCEIRO, 

2018). Por sua vez, as empresas nacionais que cooperam e estavam inseridas na categoria de 

média-baixa tecnologia investiram em P&D três vezes mais do que as multinacionais 

estadunidenses investiram no seu país e também três vezes mais do que elas aplicaram fora dele 

(Tabela 2.1; Tabela 2.2). As empresas que não cooperaram nacionais e estrangeiras gastaram 

com P&D volumes menores em suas respectivas categorias tecnológicas em comparação às 

empresas dentro e fora dos EUA (Tabela 2.1; Tabela 2.2). 

Quanto à categoria de baixa tecnologia, o maior gasto foi destinado às demais atividades 

inovativas. Pavitt (1984) descreve esses setores como dominados por fornecedores, pois 

dependem de tecnologias e inovações feitas em outros setores. Nesta categoria, as empresas 

nacionais que cooperaram gastaram cinco vezes o montante gasto com P&D, enquanto as 

nacionais que não cooperaram gastaram 13 vezes mais. As empresas estrangeiras que 

cooperaram foram as que mais despenderam recursos em atividades inovativas 

proporcionalmente à sua receita líquida de vendas: elas aplicaram 14 vezes mais do que o 

destinado à P&D e as estrangeiras que não cooperaram gastaram três vezes mais. Isso ocorre 

porque, embora as empresas de baixa tecnologia sejam assim classificadas em razão do menor 

investimento em P&D, elas executam outros tipos de atividades inovativas, principalmente a 

aquisição de máquinas e equipamentos, como será mostrado na subseção 2.4.4. A categoria de 

baixa tecnologia demanda componentes tecnológicos, máquinas e equipamentos das categorias 

de média-alta e alta tecnologia, sendo indiretamente responsáveis pelo desenvolvimento 

tecnológico dos fornecedores desses produtos. Assim, P&D não é um fator delimitador da 
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atividade inovativa das empresas de menor intensidade tecnológica, pois essas categorias 

absorvem inovações incorporadas nos produtos tecnológicos que elas compram. 

Visto que as empresas que cooperaram se destacaram entre as inovadoras e detinham 

grande parcela do mercado brasileiro, o próximo tópico abordará as parcerias utilizadas para 

inovar. 

 

2.4.3 Os parceiros das empresas na cooperação para inovar 

 

As relações de cooperação apontam por quais canais ocorre a troca de conhecimento 

entre os participantes e como a rede que compõe o sistema nacional de inovação está interligada. 

Na Pintec, as empresas indicam quais parcerias utilizaram para inovar e qual sua importância 

(alta, média, baixa importância ou irrelevante). Para captar as parcerias mais importantes, neste 

estudo se consideram apenas as de alta importância. O eixo vertical do Gráfico 2.4 indica a 

proporção de empresas em cada categoria tecnológica que utilizou o parceiro citado, sendo que 

uma mesma empresa pode fazer parcerias com mais de um ator do sistema. 

 

Gráfico 2.4 – Parceiros utilizados na cooperação para inovar na manufatura brasileira, em % do total 

dos grupos de empresas, 2003 e 2014  

 

 

 
Nota: uma empresa pode cooperar com mais de uma opção. 

Fonte: Tabulação especial da PINTEC – IBGE. Elaboração da autora.  

Baixa Média-baixa Média-alta Alta
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A cooperação foi realizada preponderantemente com dois parceiros: clientes e 

fornecedores (Gráfico 2.4), que estão em contato frequente para estabelecer parcerias 

estratégicas, acompanhar o processo produtivo e verificar possíveis adaptações sobre 

propriedades e requisitos técnicos do produto adquirido (COHEN; LEVINTHAL, 1990; 

TEECE, 1996). Como a funcionalidade do produto depende dos seus componentes, peças e 

subsistemas interligados, desse trabalho conjunto surgem soluções de problemas e/ou demandas 

que modificam os insumos e conferem novas características ao bem final. A relação entre 

usuários e produtores de bens de capital também é crucial em alguns processos inovativos que 

precisam desenvolver ou adaptar máquinas e equipamentos para a produção de um produto 

novo (LUNDVALL, 1992). Neste ponto, os feedbacks apontados por Bell (1984) e Kline e 

Rosenberg (1986) entre uma área da empresa e clientes ou fornecedores são os principais 

insumos da parceria. Por exemplo, no setor de produtos plásticos é comum que empresas 

contatem seus fornecedores de resinas petroquímicas para discutirem projetos de adaptação no 

insumo a fim de alterar o produto final. As demandas incluem a necessidade de produzir peças 

mais rígidas e resistentes a choques, no caso de peças automotivas, ou nova formulação que 

permita moldar o produto a temperaturas mais elevadas sem perder as características.  

Segundo Erber (2010), as empresas brasileiras que inovaram mais em produtos 

estabeleceram mais parcerias com clientes e consumidores, enquanto as empresas que focaram 

as inovações em processos utilizaram os fornecedores mais assiduamente. As empresas 

cooperam com seus consumidores ao divulgar ou oferecer produtos em fase de teste ou pré-

lançamento, buscando aumentar as chances dos clientes aprovarem a inovação. 

Consequentemente, conhecem as preferências dos seus consumidores, aumentam a confiança 

dos usuários em seus produtos e reduzem os riscos associados ao lançamento da inovação no 

mercado (KLINE; ROSENBERG, 1986; TETHER, 2002). Por sua vez, a cooperação com 

fornecedores compartilha muitas das razões da relação com consumidores. Mas no caso dos 

fornecedores, envolve também decisões estratégicas para obter maior eficiência na produção e 

a uma maior focalização em competências centrais, que por sua vez criam demanda para 

parcerias em atividades complementares (TETHER, 2002; FARIA; LIMA; SANTOS, 2010) 

Todas as empresas nacionais da indústria de transformação exploraram de modo mais 

relevante parcerias com clientes e com fornecedores e, no período analisado, essas parcerias se 

tornaram ainda mais intensas. A importância dos clientes e consumidores cresceu de forma mais 

marcante para as empresas nacionais das categorias de baixa e alta tecnologia, enquanto os 
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fornecedores ganharam relevância em 2014 frente a 2003 para todas as categorias de 

intensidade tecnológica (Gráfico 2.4). 

A interação com universidades e institutos de pesquisas não foi fortemente utilizada por 

empresas nacionais, exceto no caso de alta tecnologia (Gráfico 2.4). A capacidade de absorção 

das empresas é particularmente importante para diferenciar os tipos de acordos de cooperação 

realizados, pois permitirá com que elas se apropriem do conhecimentos externos e internalizem 

de modo mais rápido as mudanças tecnológicas (CASSIMAN; VEUGELERS, 2002). Por isso, 

nem todos os setores produtivos ou empresas estão aptos a estabelecerem parcerias de maior 

complexidade. A interação com a universidade ocorre quando é requerido conhecimentos 

específicos, os quais, por sua vez, também demandam outros conhecimentos científicos 

acumulados que ajudam principalmente a confrontar problemas técnicos que demandam 

pesquisa (KLINE; ROSENBERG, 1986). As empresas se engajam em interações com 

universidades porque entendem que elas podem ser uma extensão de seus conhecimentos, pois 

são interdependentes em termos de recursos tecnológicos e de conhecimento (EOM; LEE, 

2010). 

No entanto, no Brasil, as universidades e institutos de pesquisa, assim como outras 

estruturas científicas, foram instaladas tardiamente em comparação aos países desenvolvidos 

(SUZIGAN; ALBUQUERQUE, 2011). A principal universidade do país, a Universidade de 

São Paulo (USP), tem menos de 100 anos de existência, enquanto várias universidades 

europeias atuam há mais de quatro séculos. Há diversas formas de a universidade auxiliar no 

desenvolvimento tecnológico das empresas, como, por exemplo, por meio de novos 

instrumentos, técnicas e avanço no conhecimento científico (COLYVAS et al., 2002). As 

principais razões que levaram empresas a cooperarem com universidades e institutos de 

pesquisa foram para contratar pesquisa que não realizava (para empresas de alta e média-alta 

tecnologia) e para utilizar recursos disponíveis na universidade ou instituto (as de baixa e 

média-baixa) (TESSARIN, 2012). Segundo Fernandes et al. (2010) as maneiras menos 

virtuosas para as universidades participarem de uma parceria são realizando testes, treinamento 

e prestando consultorias, já as relações mais complexas, em que há desenvolvimento efetivo de 

pesquisas, são as mais virtuosas. 

Para as empresas estrangeiras, as parcerias feitas com fornecedores e clientes estão em 

segundo e terceiro lugar entre as mais relevantes, principalmente para a categoria de média-alta 

tecnologia. A principal forma de cooperação se dá com outra empresa do grupo, com maior 

relevância nas categorias de média-alta e média-baixa. Observa-se que a localização da outra 
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empresa do grupo é predominantemente no exterior, conforme identificado na Tabela B.3 do 

Apêndice B.  

Uma multinacional tem a vantagem de ter acesso a novos conhecimentos por meio da 

sua rede de subsidiárias (JIMÉNEZ-JIMÉNEZ; MARTÍNEZ-COSTA; SANZ-VALLE, 2014). 

Grandes grupos empresariais têm elevado estoque de recursos internos e podem cooperar mais 

efetivamente (EOM; LEE, 2010). As próprias subsidiárias podem gerar novos conhecimentos, 

assim como podem absorver tecnologias desenvolvidas pela matriz. No entanto, em termos de 

transbordamentos tecnológicos locais, o potencial desse tipo de cooperação pode ser limitado, 

caso a estratégia da empresa seja apenas adaptar o projeto feito por outra firma do grupo sem 

desenvolver capacitações locais. Nesse caso, a inovação ocorre apenas para copiar ou 

tropicalizar a tecnologia, ou seja, para dar um retoque ao projeto desenvolvido fora e adequá-

lo ao contexto do país hospedeiro16 (CONSONI, 2004).  Como consequência, a inovação feita 

no país seguiria uma estratégia de adaptação das inovações desenvolvidas em outras unidades 

da empresa pelo mundo. Apesar do esforço tecnológico para adaptação desses produtos às 

características do mercado consumidor nacional, a essência da tecnologia foi desenvolvida no 

exterior. 

Esse tipo de cooperação com outra empresa do grupo se fez muito pouco presente entre 

as empresas nacionais de qualquer categoria tecnológica no período analisado (Tabela B.3 do 

Apêndice B). Tal fato se deve ao papel pouco ativo na interação ou a pouca existência de 

grandes grupos empresariais de capital nacional. Kannebley Junior, Porto e Pazello (2004) já 

haviam estimado que, na economia brasileira, a grande maioria das empresas inovadoras é 

independente, ou seja, não faz parte de um grupo de empresas.  

Outras instituições, como empresas de consultoria, centros de capacitação profissional 

e concorrentes, são menos utilizados pelas empresas, sejam elas nacionais ou estrangeiras. No 

caso dos concorrentes, por um lado, pode ser uma opção das empresas não dividir informações 

com seus competidores diretos, mas, por outro, mostra que é muito raro uma estratégia de 

compartilhamento de custos e riscos associados ao desenvolvimento de um projeto estagnado 

que seria de interesse para ambos (KANNEBLEY JUNIOR; PORTO; PAZELLO, 2004). 

Concorrentes poderiam cooperar quando enfrentam problemas comuns, especialmente de 

cunho técnico ou regulatório. Também há evidências de novas empresas concorrentes entre si 

                                            
16 Alguns exemplos conhecidos são: a adaptação da resistência de pneus automotivos para que sejam eficientes e 

suportem a elevada temperatura do asfalto no Brasil; a adaptação de produtos elétricos para a voltagem das 

residências brasileiras, que ainda pode diferir entre as regiões do país; a adaptação de produtos de higiene pessoal 

às características da população, principalmente em produtos para a pele e proteção solar. 
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que decidem colaborar para fazer frente a um terceiro concorrente maior e estabelecido a mais 

tempo no mercado (TETHER, 2002). Quanto aos centros de capacitação profissional, são 

empresas de capital nacional e de menor porte (menos de 500 empregados) que utilizam mais 

esse tipo de cooperação (BASTOS; BRITTO, 2017). 

Em geral, nota-se que a cooperação para inovar se manifesta principalmente nos 

aprendizados do tipo learning-by-doing (ARROW, 1962).  Essa interação é mais corriqueira 

porque faz parte da rotina operacional das empresas e se aproveita de feedbacks existentes na 

cadeia de produção, os quais fornecem ideias e insumos para melhoramentos e adaptações que 

resultam em inovações no produto final (BELL, 1984; KLINE; ROSENBERG, 1986). Por meio 

desse relacionamento, as empresas se expõem a novas ideias, práticas de mercado e cultura 

local que tornam o produto mais específico para aquele mercado (JIMÉNEZ-JIMÉNEZ; 

MARTÍNEZ-COSTA; SANZ-VALLE, 2014). Nestes casos, será preciso desenvolver também 

canais para assimilação dos conhecimentos externos, e isso já representa um incremento no 

conhecimento tecnológico da empresa. Assim, a inovação poderá ser realizada de maneira mais 

rápida e focalizada. 

A abrangência das parcerias raramente ultrapassa os limites do território brasileiro, 

como pode ser observado na Tabela B.3 do Apêndice B. As empresas nacionais da indústria de 

transformação utilizaram essencialmente parceiros localizados no Brasil, na média 95% deles. 

As empresas estrangeiras também têm esse padrão – em média, 86% dos parceiros estão no 

Brasil –, exceto quando a parceria é feita com outra empresa do grupo, em que em média, 94% 

são unidades da empresa instaladas no exterior. Esses parceiros em território nacional indicam 

que as empresas buscam estabelecer redes de parcerias locais com a sua própria cadeia 

produtiva. Apenas no caso da categoria de alta tecnologia, a cooperação com universidades e 

centros de pesquisa foi moderadamente importante. 

A partir do tipo de parceria estabelecida, nota-se que a estratégia inovativa da maioria 

das empresas não prevê cooperações de longo prazo (como tradicionalmente são as relações 

com universidades e institutos de pesquisa) e não está focada em gerar inovações radicais ou 

em desenvolver novidades de âmbito mundial, concentrando-se mais na solução de problemas 

do dia a dia.  
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2.4.4 Tipo de atividade inovativa desenvolvida no Brasil 

 

As atividades inovativas abrangem tanto atividades duradouras (como P&D) quanto as 

incrementais e perenes (como aquisição de máquinas e treinamento), independentemente do 

seu grau de novidade (mundial, nacional ou restrito ao âmbito da empresa). Dessa forma, o rol 

de tarefas que resultam em inovações pode estar vinculado a atividades operacionais das 

empresas como também a uma estratégia competitiva mais ambiciosa que envolva maior 

esforço tecnológico via P&D.  

A atividade inovativa realizada pelas empresas pode resultar em produtos e/ou processos 

novos (para detalhes sobre o tipo de inovação realizada pelas empresas analisadas, ver Tabela 

B.2 do Apêndice B). De acordo com vários diagnósticos para o Brasil, a inovação de processo 

é o tipo predominante (NEGRI; SALERNO; CASTRO, 2005; MENEZES FILHO et al., 2014; 

CASSIOLATO; LASTRES, 2017; KOELLER, 2018). Ela é mais frequente porque envolve a 

adaptação do processo produtivo para o desenvolvimento das inovações, a partir do uso das 

máquinas adquiridas, adaptações na planta e no projeto industrial, treinamento da equipe, todos 

eles voltados a produzir o produto inovador. No entanto, pelos dados desta pesquisa, 

identificou-se que a taxa de inovação em produto é 20% maior entre as empresas que 

cooperaram (Tabela B.2, do Apêndice B). Esse tipo de inovação geralmente é mais difícil de 

ocorrer por necessitar do desenvolvimento de novos conhecimentos, tecnologias, materiais, ou 

seja, envolve trabalho criativo que deve ser empreendido de forma sistemática. Como visto na 

subseção anterior, as empresas que cooperaram para inovar apresentaram maior intensidade em 

P&D que as inovadoras que não cooperaram, o que pode ter influenciado nesse resultado.  

 A Tabela 2.3 indica os percentuais despendidos nas sete atividades inovativas em 

proporção à receita líquida de vendas para as categorias tecnológicas e grupos de empresas 

deste estudo (no Apêndice B, Tabela B.5, também há informações sobre gasto médio por grupo 

de empresas em cada atividade inovativa). Vale dizer que a aquisição de máquinas e 

equipamentos é considerada atividade inovativa apenas quando é usada para implementar 

produtos/processos novos ou tecnologicamente aperfeiçoados – simples substituição de velhos 

por novos não é considerada atividade inovativa –; o mesmo ocorre para aquisição de outros 

conhecimentos e treinamento. 

As empresas inovadoras da indústria de transformação investiram no Brasil em 

atividades inovativas 3,3% da sua receita líquida em 2003 e 2,6% em 2014, conforme exibido 

na Tabela 2.3. Como comparação, nos países da OECD, esse percentual equivale ao destinado 
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apenas à P&D. Dentre as atividades inovativas, aquisição de máquinas e equipamentos para 

implementar produtos/processos novos ou tecnologicamente aperfeiçoados foi a principal 

atividade realizada (Tabela 2.3): em 2003 representou 50% dos gastos totais e em 2014 foi 

responsável por 42%. A P&D interna foi a segunda atividade inovativa mais desenvolvida nas 

empresas inovadoras da indústria de transformação. Em 2003 recebeu 23% dos dispêndios para 

inovação e em 2014 passou para 33%. Em terceiro lugar ficou o desenvolvimento de projeto 

industrial, que incluiu preparações técnicas, como plantas e desenhos industriais, 

procedimentos de produção, controle de qualidade, métodos e padrões de trabalho adequados 

para a implementação da inovação. Essa atividade teve mais importância em 2003, quando 

representou 15% dos gastos com atividades inovativas; em 2014, sua participação caiu pela 

metade. 

Atividades internas de P&D, aquisição de P&D externa e aquisição de outros 

conhecimentos são particularmente importantes para gerar inovações (CASSIMAN; 

VEUGELERS, 2002). Muitas vezes essas atividades são realizadas em parceira com 

instituições mais capacitadas, como as universidades e institutos de pesquisa, ou ainda, o 

laboratório interno de P&D, mas em geral, firmas com maior capacidade tecnológica são mais 

propensas a realizar inovações que envolvem maior complexidade (TEECE, 2014). No caso da 

aquisição de máquinas e equipamentos, a complexidade envolvida no processo inovativo 

certamente é menor (comparada à inovação oriunda do laboratório de P&D), mas podemos 

dividi-la em dois tipos: um passivo, que permite a empresa ampliar sua produtividade via 

instalação de máquinas e equipamentos modernos com poucas modificações no layout 

produtivo e/ou nas áreas de estocagem e comercialização; e outro ativo, que exigem absorção 

significativa de novos conhecimentos e modificações de maior monta no funcionamento regular 

da empresa.  

Quanto às empresas nacionais da indústria de transformação que inovaram com 

cooperação, a P&D interna foi a atividade inovativa que mais recebeu recursos, a frente até da 

aquisição de máquinas e equipamentos (Tabela 2.3). Segundo Cassiman e Veugelers (2002), as 

empresas que cooperam para realizar P&D têm, em geral, maior capacidade de se apropriar dos 

resultados da inovação. Além disso, firmas que já desenvolvem P&D têm mais chances de 

cooperar. De forma a complementar o desenvolvimento da P&D interna, a aquisição de P&D 

desenvolvida por instituições externas foi a segunda mais relevante atividade entre as empresas 

que cooperaram da categoria de alta tecnologia (com 1% da receita líquida em 2014). Já no 

caso das empresas nacionais da categoria de baixa tecnologia que cooperaram, a aquisição de 
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máquinas e equipamentos se mostrou a mais importante atividade inovativa (1,4% da receita 

líquida em 2014).  

 

Tabela 2.3 – Porcentagem da receita líquida de vendas gasto com atividades inovativas, pela manufatura 

brasileira, 2003 e 2014  

Grupos de 

empresas 

Categoria 

tecnológica 

Máquinas 

e equipa-

mentos 

P&D 

interna 

Aquisi-

ção de 

P&D 

Aquisição 

de outros 

conheci-

mentos 

Treina-

mento 

Introdu-

ção da 

inovação 

Projeto 

industrial 

Gasto 

total 

2003 2014 2003 2014 2003 2014 2003 2014 2003 2014 2003 2014 2003 2014 2003 2014 

Estrangeira 

com 

cooperação 

Baixa 1,94 0,80 0,44 0,25 0,02 0,02 0,03 0,04 0,07 0,08 0,57 1,50 1,13 0,07 4,20 2,80 

Média-baixa 1,54 0,78 0,47 0,68 0,02 0,03 0,36 0,24 0,15 0,01 0,08 0,05 0,56 0,08 3,20 2,00 

Média-alta 2,14 0,82 1,57 1,42 0,06 0,13 0,13 0,11 0,09 0,02 0,13 0,21 0,26 0,24 4,40 3,00 

Alta 1,89 0,53 1,19 1,28 0,72 0,79 0,14 0,02 0,06 0,02 0,52 0,15 0,32 0,03 4,80 2,80 

Subtotal 1,99 0,77 1,18 1,08 0,14 0,18 0,14 0,11 0,09 0,03 0,26 0,40 0,45 0,16 4,30 2,80 

Estrangeira 

sem 

cooperação 

Baixa 1,16 0,35 0,15 0,26 0,01 0,01 0,01 0,05 0,02 0,01 0,10 0,06 0,14 0,16 1,60 0,90 

Média-baixa 2,35 3,38 0,37 0,62 0,02 0,38 0,30 0,04 0,02 0,04 0,07 0,03 0,35 0,06 3,50 4,60 

Média-alta 1,26 0,74 0,51 0,87 0,03 0,04 0,13 0,22 0,07 0,02 0,09 0,07 0,43 0,10 2,50 2,10 

Alta 1,39 0,09 0,44 0,97 0,67 0,09 0,25 0,04 0,12 0,09 0,43 0,32 0,78 0,17 4,10 1,80 

Subtotal 1,38 0,82 0,39 0,72 0,10 0,08 0,13 0,14 0,06 0,03 0,13 0,10 0,38 0,12 2,60 2,00 

Nacional 

com 

cooperação 

Baixa 1,32 1,36 0,22 0,46 0,01 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,15 0,10 0,24 0,36 2,00 2,50 

Média-baixa 0,32 0,56 0,60 0,85 0,12 0,22 0,04 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 0,32 0,10 1,50 1,80 

Média-alta 1,28 0,63 2,13 1,40 0,25 0,30 0,36 0,15 0,14 0,02 0,32 0,12 0,65 0,16 5,10 2,80 

Alta 0,93 0,63 3,66 5,63 0,61 1,03 0,32 0,12 0,13 0,09 1,72 0,41 0,61 0,18 8,00 8,20 

  Subtotal 0,75 0,81 0,89 1,01 0,13 0,22 0,11 0,05 0,05 0,02 0,16 0,07 0,37 0,19 2,50 2,40 

Nacional 

sem 

cooperação 

Baixa 2,58 1,79 0,17 0,22 0,02 0,04 0,07 0,03 0,05 0,04 0,23 0,11 0,67 0,19 3,80 2,60 

Média-baixa 2,74 2,86 0,26 0,41 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 0,10 0,11 0,72 0,38 4,00 4,00 

Média-alta 2,40 1,43 0,94 0,83 0,05 0,04 0,09 0,05 0,12 0,07 0,20 0,15 0,60 0,26 4,40 2,90 

Alta 1,38 1,93 1,55 1,48 0,08 0,13 0,28 0,20 0,14 0,10 1,23 0,19 0,62 0,29 5,30 4,60 

  Subtotal 2,53 1,98 0,41 0,44 0,03 0,04 0,08 0,05 0,07 0,05 0,24 0,12 0,67 0,26 4,00 3,10 

Ind. transformação 1,65 1,1 0,75 0,86 0,1 0,15 0,11 0,07 0,06 0,03 0,2 0,17 0,48 0,19 3,3 2,6 

Fonte: Tabulação especial da PINTEC/IBGE. Cálculos e elaboração da autora. 

 

As empresas estrangeiras que cooperaram apresentaram o mesmo perfil das nacionais 

que cooperaram. Os gastos com P&D interna também foram maiores do que a aquisição de 

máquinas e equipamentos e se concentraram nas categorias de alta e média-alta tecnologia (com 

dispêndios em relação à receita líquida de 1,3% e 1,4%, respectivamente, em 2014). A aquisição 

de P&D externa também foi relevante, mas apenas para o grupo de empresas de alta tecnologia. 

A aquisição de máquinas e equipamentos foi a atividade inovativa que mais recebeu recursos 

entre as empresas estrangeiras que cooperaram das categorias de baixa e média-baixa 

tecnologia. 

É interessante notar que as empresas que cooperam possuem mais competências 

tecnológicas acumuladas, que repercutem na maior intensidade em P&D do que a verificada 

entre empresas que não cooperam. Conforme Lundvall et al. (2002) e Teece (2014), o 
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conhecimento acumulado é crucial para o desenvolvimento de inovações de maior 

complexidade, e a P&D é a atividade que mais contribui nesse sentido. 

A aquisição de máquinas e equipamentos foi o destino de um terço dos recursos 

destinados à atividade inovativa entre as empresas que cooperaram, tanto as de controle 

nacional quanto às de controle estrangeiro (Tabela 2.3). Já para as empresas nacionais que não 

cooperaram, a aquisição de máquinas e equipamentos foi a principal forma de inovar e recebeu 

dois terços dos investimentos em atividades inovativas em 2014 (Tabela 2.3). Aqui é evidente, 

devido ao elevado percentual destinado a máquinas e equipamentos, que a forma de inovar se 

baseia na implementação de conhecimentos gerados externamente, conforme defendido por 

Bell (1984), através de componentes associados a experiências específicas obtidos no 

desenvolvimento e operacionalização da produção. Em segundo lugar ficaram as atividades de 

P&D interna, que demandaram 15% do total aplicado em atividades inovativas. Além disso, 

esse grupo de empresas foi o que mais utilizou recursos para o desenvolvimento de projeto 

industrial ligado à inovação para todas as categorias tecnológicas, provavelmente devido às 

mudanças necessárias para implantação das máquinas e equipamentos adquiridos. 

Em 2014, as empresas estrangeiras da indústria de transformação que não realizaram 

cooperação para inovar concentraram 80% do orçamento destinado às atividades inovativas em 

apenas dois itens: aquisição de máquinas e equipamentos e P&D interna (Tabela 2.3). Quanto 

às categorias tecnológicas, o grupo de média-baixa tecnologia concentrou 70% de seus recursos 

apenas na aquisição de máquinas e outros 10% para desenvolver P&D internamente, enquanto 

o de alta tecnologia direcionou 55% dos gastos com atividades inovativas para a P&D interna 

e apenas 5% para a aquisição de máquinas. Nessa última categoria tecnológica, os custos com 

a introdução da inovação no mercado consumiram 20% dos recursos dessas empresas para 

inovar. 

A predominância da inovação pela aquisição de máquinas e equipamentos é uma 

característica de firmas dominadas por fornecedores (PAVITT, 1984), que dependem da 

inovação embutida nos produtos que foram desenvolvidas por outras firmas. Vale ressaltar que 

a compra de máquinas e equipamentos, para ser considera uma atividade inovativa requer que 

o novo bem de capital produza melhorias no processo produtivo, por exemplo, aumento da 

produtividade, melhor aproveitamento dos insumos, produção de um bem diferente ou 

modificado, etc. Ao promover, no mínimo, uma assimilação tecnológica e treinamento para 

colocar a máquina em uso, tem-se o tipo de aprendizado passivo (LOS, 2000) ou inovação com 

menor esforço tecnológico, como citado acima. Contudo, como os resultados da Pintec não 
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permitem acompanhar o desenrolar dos resultados gerados pela introdução de novas máquinas 

e equipamentos individualmente, ainda não é possível identificar que tipo de aprendizado esse 

grande volume de recursos destinados à aquisição de máquinas e equipamentos gerou no 

contexto inovativo.  

No entanto, deve-se ponderar que no Brasil a defasagem tecnológica do parque fabril é 

alta, e por isso muitas vezes a inovação na verdade trata-se de uma atualização tecnológica. É 

importante que ocorra uma atualização tecnológica, devido à elevada idade média do parque 

fabril brasileiro comparativamente aos países desenvolvidos. Todavia, seria de maior valia se 

além de adquirir bens de capital modernos, as empresas que inovaram sem cooperação também 

implementassem produtos novos. Com isso seria possível aumentar o market share dessas 

empresas que apenas buscam manter participação no mercado e ampliar a capacidade produtiva. 

Nota-se que, independentemente da origem do capital, as empresas que cooperaram 

despenderam mais recursos em P&D interna do que as empresas que não cooperaram. Em 2014, 

as empresas nacionais ou estrangeiras que cooperaram investiram percentual ligeiramente 

superior a 1,0% da receita líquida de vendas em P&D contra 0,44% e 0,72%, respectivamente, 

das empresas nacionais e estrangeiras que inovaram sem cooperação.  

Além disso, uma diferença observada a partir da origem do capital controlador foi que 

a aquisição de outros conhecimentos externos teve maior intensidade entre as empresas 

estrangeiras. Nesse caso estão incluídos acordos de transferência de tecnologias via uso de 

licenças, patentes, know-how e outros conhecimentos técnico-científicos de terceiros. Como 

uma das vantagens das multinacionais é ter acesso a mercados distribuídos ao redor do mundo 

e bases produtivas em vários territórios (DUNNING, 1994; LALL, 2000), esse tipo de atividade 

se torna mais comum para os grupos de empresas estrangeiras. Ademais, a empresa pode 

também obter ganhos de escala ao licenciar tecnologias e usá-las em mais de uma filial. Em 

muitos casos, conforme Consoni (2004) verificou, o que se tem é a transferência de 

conhecimentos desenvolvidos na matriz como uma estratégia declarada da empresa que preza 

pela economia de escala em seus gastos inovativos. Além disso, boa parte desses conhecimentos 

– se não a maior – na verdade são novidades para o mercado local, e não para a empresa (LALL, 

2000). Essa é uma questão de alerta frequentemente mencionada por parte da literatura (RAMA, 

2008; SÁNCHEZ; MOLERO; RAMA, 2016; CASSIOLATO; LASTRES, 2017), pois pode 

resultar em um fraco desenvolvimento de competências locais por parte de subsidiárias de 

empresas multinacionais caso não sejam apoiadas pesquisas que vão além da tropicalização. 
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A Tabela 2.3 reúne as atividades inovativas mais desenvolvidas pelas empresas 

inovadoras da indústria de transformação no Brasil. Identificou-se que as empresas que 

cooperaram para inovar consideraram mais relevantes atividades que demandaram maior 

conhecimento acumulado, como a P&D, enquanto as que não cooperaram se envolveram mais 

em atividades nas quais o conhecimento foi gerado externamente, como aquisição de máquinas 

e equipamentos.  

O resultado da atividade inovativa para as empresas pode variar. Em 2014, em geral, os 

principais impactos causados pela inovação foram a melhoria na qualidade dos produtos e a 

manutenção da participação da empresa no mercado, como mostra a Tabela B.4 do Apêndice 

B. Observa-se que entre as que mais fizeram P&D – que são as que cooperaram –, a inovação 

resultou principalmente em melhoria na qualidade do produto. No entanto, para as empresas 

nacionais que cooperaram, em especial no setor de alta tecnologia, a relevância desse resultado 

foi maior do que para as empresas estrangeiras que cooperaram (68% das empresas nacionais 

informaram obter esse resultado contra 55% das empresas estrangeiras que cooperaram). 

Quanto às nacionais que não cooperaram, a inovação gerou resultados proporcionais ao 

aumento da capacidade produtiva, manutenção da parcela de mercado e melhoria na qualidade 

do produto, uma vez que a principal atividade inovativa foi a aquisição de máquinas e 

equipamentos. Com referência às estrangeiras que não cooperaram, elas inovaram mais via 

aquisição de máquinas e equipamentos e o principal impacto foi a manutenção da parcela de 

mercado. O desempenho das categorias tecnológicas confirmam a divisão proposta por Pavitt 

(1984) em que setores de alta tecnologia caracterizam-se por ser intensivos em ciência, e setores 

de baixa são dominados por fornecedores e dependem deles para implementar inovações. 

Assim, as empresas nacionais e estrangeiras que cooperaram desenvolveram estratégias 

de inovação mais ativas e empreenderam esforço maior para inovar em relação aos demais 

grupos de empresas analisados. No caso das que não cooperaram, constatou-se diferença no 

esforço inovativo a favor das nacionais, embora o gasto maior tenha sido orientado para 

aquisição de máquinas e equipamentos. A seguir serão avaliadas as fontes de informações que 

as empresas acessam para inovar, uma vez que elas estão diretamente relacionadas às estratégias 

inovativas. 
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2.4.5 Fontes das informações que dão origem a inovação 

 

No processo de inovação tecnológica, as empresas podem consultar diversas fontes de 

informação para obter inspiração e orientação para os projetos (IBGE, 2004). As 14 fontes de 

informação consultadas são mostradas no Gráfico 2.5. Elas representam a capacidade das 

empresas em absorver novos conhecimentos, combinar informações e ainda auxiliam a 

compreender como surgem as inovações.  

A maior parte das ideias implementadas pelas empresas inovadoras – sejam elas 

nacionais, estrangeiras, que cooperam ou não – provém de fontes externas, sobretudo 

fornecedores e clientes (pontos 4 e 5 do Gráfico 2.5). Em 2014 houve concentração ainda maior 

nessas duas fontes de informação no total das empresas inovadoras da indústria de 

transformação. Rosenberg (1982) e Lundvall (1992) indicaram que essas duas fontes são o 

modo mais comum de estimular o aprendizado pela prática. 

Além disso, para as empresas nacionais, os concorrentes e as redes de informação (por 

exemplo, a internet) também foram fontes de informação muito relevantes, com exceção da 

categoria de alta tecnologia no primeiro caso (pontos 6 e 14 do Gráfico 2.5). As redes são 

geralmente de fácil acesso e não possuem elevado custo de entrada. Além disso, o fato da maior 

parte das inovações no Brasil serem novidades para a empresa (e não para o mercado) pode 

explicar a presença dos concorrentes como fonte de informação. 

As quatro fontes de informações anteriormente mencionadas exigem menor esforço 

tecnológico comparativamente ao departamento de P&D e interações com universidades e 

institutos de pesquisa (tal como ocorre com a aquisição de máquinas e equipamentos). Elas 

representam também o grau de novidade da inovação feita no Brasil, que é maciçamente 

formado por aprimoramentos para a empresa, e não para o mercado nacional. Vê-se que fontes 

de informação que poderiam levar a inovações de maior novidade, como P&D e universidades, 

são pouco exploradas. Ademais, as fontes de informação que envolvem pesquisa apoiam o 

lançamento de produtos totalmente novos e são o foco de empresas que buscam ampliar seu 

market share. 
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Gráfico 2.5 – Fontes de informação utilizadas para inovar pela manufatura brasileira, em % do total dos 

grupos de empresas, 2003 e 2014  

 

 

 
Nota: o eixo relata o percentual de empresas em cada categoria tecnológica.  

Fonte: Extração especial da PINTEC/IBGE. Cálculos e elaboração da autora.  
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A importância atribuída pelas empresas estrangeiras às informações originárias de 

outras empresas de seu grupo foi grande em 2003 e 2014 (Gráfico 2.5). Conforme apontado 

anteriormente, as parcerias utilizadas pelas empresas estrangeiras que cooperaram também 

foram baseadas em outras empresas de seu grupo. No caso das empresas nacionais, informações 

oriundas de outra empresa do grupo são praticamente inexistentes. Esse fato mostra uma 

estratégia das empresas estrangeiras de internacionalizar seus esforços inovativos no sentido de 

aproveitar melhor seus recursos financeiros e de conhecimento (DUNNING, 1994; FALK, 

2008; CRESCENZI; GAGLIARDI; IAMMARINO, 2015). Do ponto de vista do país, por um 

lado, essas empresas trazem ao Brasil atualização tecnológica, mas, por outro lado, não se cria 

conexão com outras organizações locais para internalizar tais conhecimentos (CONSONI, 

2004; CASSIOLATO; MATOS; LASTRES, 2014).  

As universidades e centros de capacitação profissional só foram moderadamente 

consultados pelas empresas estrangeiras que cooperaram da categoria de alta tecnologia. Essas 

fontes de informação dependem de uma base prévia de conhecimento já estabelecida e por isso 

sugerem atividades mais longínquas de cooperação (CASSIMAN; VEUGELERS, 2002). 

Empresas nacionais e estrangeiras que cooperaram se mostraram mais adaptadas para realizar 

essas parcerias porque foram as que mais fizeram P&D. 

Em geral, a diferença relevante entre empresas que cooperaram ou não quanto às fontes 

que as levaram a inovar esteve na intensidade do uso. As empresas nacionais ou estrangeiras 

que cooperaram utilizaram mais vezes as fontes de informação do que as empresas que não 

cooperaram. Contudo, no geral, nota-se que ao contrário dos países que atuam na fronteira 

tecnológica (como os EUA) (ABRAMOVSKY et al., 2009), no Brasil fontes de informação 

mais especializadas como departamento interno de P&D, universidades, institutos de pesquisa 

e centros de capacitação profissional foram pouco consultadas pelas empresas (tanto as de 

controle nacional como as de controle estrangeiro) para inovar e menos ainda pelas empresas 

que não cooperaram.  
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Tabela 2.4 – Síntese dos indicadores por grupos de empresas selecionados (2014)       (continua) 

Grupos de 

empresas 

Intensidade 

tecnológica  
Receita1 

(%) 

Receita 

média 

(R$ mi)2 

Gasto 

em P&D 

(R$   

mi)2 

Gastos em 

P&D / 

Receita 

(%) 

Gastos com 

inovação / 

Receita (%) 

Parceiros mais 

relevantes na 

cooperação e local 

de atuação 

Principais atividades 

inovativas 

Principais fontes de informação 

para inovar 

Tipo de 

inovação 

principal 

Principais impactos 

causados pela inovação 

E
st

ra
n

g
ei

ra
s 

se
m

  
  
 

co
o
p

er
a
çã

o
 

Baixa 2,17 745,3 122,1 0,26 0,93 - 
Aquisição de M&E / 

P&D interna 

Fornecedores / Clientes / Outra 

empresa do grupo 
Processo 

Aumento da capacidade 

produtiva / Ampliação do 

mercado 

Média-baixa 0,96 211,0 130,9 0,62 4,64 - 
Aquisição de M&E / 

P&D interna 

Outra empresa do grupo / 

Fornecedores / Clientes  
Processo 

Manutenção do mercado / 

Ampliação do mercado   

Média-alta 5,15 295,8 986,6 0,87 2,09 - 
P&D interna / 

Aquisição de M&E 

Outra empresa do grupo / 

Clientes / Fornecedores              
Processo 

Enquadramento em 

normas / Redução do 

impacto ambiental 

Alta 1,43 785,7 304,9 0,97 1,84 - 

P&D interna / 

Introdução da 

inovação 

Outra empresa do grupo / Redes 

de informação / Clientes     
Produto 

Manutenção do mercado / 

Melhoria na qualidade    

Subtotal 9,72 363,7 1.544,6 0,72 2,05 - 
Aquisição de M&E / 

P&D interna 

Outra empresa do grupo / 

Clientes / Fornecedores      
Processo 

Manutenção do mercado / 

Aumento da capacidade 

produtiva  

N
a
ci

o
n

a
is

 s
em

  
 

co
o
p

er
a
çã

o
 

Baixa 12,77 127,5 625,3 0,22 2,55 - 
Aquisição de M&E / 

P&D interna 

Redes de informação / Clientes / 

Fornecedores     
Processo 

Melhoria na qualidade   / 

Aumento da capacidade 

produtiva     

Média-baixa 6,42 351,2 576,1 0,41 4,04 - 
Aquisição de M&E / 

P&D interna 

Redes de informação / 

Fornecedores / Clientes 
Processo 

Melhoria na qualidade / 

Aumento da capacidade 

produtiva     

Média-alta 5,72 146,6 1.043,4 0,83 2,93 - 
Aquisição de M&E / 

P&D interna 

Redes de informação / Clientes / 

Fornecedores 
Processo 

Melhoria na qualidade / 

Manutenção do mercado     

Alta 0,78 76,8 253,0 1,48 4,57 - 
Aquisição de M&E / 

P&D interna 

Redes de informação / Clientes / 

Concorrentes  
Processo 

Melhoria na qualidade / 

Manutenção do mercado     

Subtotal 25,68 184,2 2.497,7 0,44 3,07 - 
Aquisição de M&E / 

P&D interna 

Redes de informação / Clientes / 

Fornecedores 
Processo 

Melhoria na qualidade / 

Manutenção do mercado     
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Tabela 2.4 – Síntese dos indicadores por grupos de empresas selecionados (2014)       (conclusão) 

Grupos de 

empresas 

Intensidade 

tecnológica 
Receita1 

(%) 

Receita 

média 

(R$ mi)2 

Gasto 

em P&D 

(R$   

mi)2 

Gastos 

em P&D 

/ Receita 

(%) 

Gastos 

com 

inovação / 

Receita 

(%) 

Parceiros mais relevantes 

na cooperação e local de 

atuação 

Principais atividades 

inovativas 

Principais fontes de 

informação para inovar 

Tipo de 

inovação 

principal 

Principais impactos causados 

pela inovação 

E
st

ra
n

g
ei

ra
s 

co
m

 

co
o
p

er
a
çã

o
 

Baixa 4,42 1.461,5 241,6 0,25 2,80 
Fornecedores / Clientes / 

Outra empresa do grupo*                          

Introdução da 

inovação / 

Aquisição de M&E 

Clientes / Outra empresa 

do grupo / Concorrentes      
Produto 

Ampliação do nº de produtos / 

Ampliação do mercado 

Média-baixa 4,07 1.156,2 610,1 0,68 1,95 
Outra empresa do grupo* 

/ Clientes / Fornecedores        

Aquisição de M&E / 

P&D interna 

Clientes / Outra empresa 

do grupo / Redes de 

informação 

Produto 
Manutenção do mercado / 

Melhoria na qualidade    

Média-alta 13,54 1.361,0 4.238,5 1,42 2,99 
Outra empresa do grupo* 

/ Fornecedores /Clientes 

P&D interna / 

Aquisição de M&E   

Outra empresa do grupo / 

Clientes / Fornecedores      
Produto 

Melhoria na qualidade   / 

Manutenção do mercado     

Alta 3,22 1.256,3 908,8 1,28 2,84 

Universidades / Outra 

empresa do grupo* / 

Clientes 

P&D interna / 

Aquisição externa 

de P&D  

Departamento de P&D / 

Outras áreas da empresa / 

Outra empresa do grupo      

Processo 
Melhoria na qualidade   / 

Manutenção do mercado     

Subtotal 25,26 1.325,0 5.998,9 1,08 2,77 
Outra empresa do grupo* 

/ Clientes / Fornecedores        

P&D interna / 

Aquisição de M&E  

Clientes / Outra empresa 

do grupo / Fornecedores    
Produto 

Melhoria na qualidade   / 

Manutenção do mercado     

N
a
ci

o
n

a
is

 c
o
m

  

co
o
p

er
a
çã

o
 

Baixa 11,33 127,5 1.148,0 0,46 2,47 
Fornecedores / Clientes / 

Consultorias 

Aquisição de M&E / 

P&D interna 

Fornecedores / Clientes / 

Outras áreas da empresa      
Processo 

Melhoria na qualidade   / 

Manutenção do mercado     

Média-baixa 18,86 351,2 3.517,7 0,85 1,77 
Clientes / Fornecedores / 

Consultorias 

P&D interna /      

Aquisição de M&E             

Clientes / Fornecedores / 

Redes de informação     
Processo 

Melhoria na qualidade / 

Aumento da capacidade 

produtiva     

Média-alta 7,76 146,6 2.381,6 1,40 2,84 
Clientes / Fornecedores / 

Concorrentes 

P&D interna / 

Aquisição de M&E             

Clientes / Redes de 

informação/ Fornecedores 
Processo 

Melhoria na qualidade / 

Manutenção do mercado     

Alta 1,38 76,8 1.709,3 5,63 8,18 
Fornecedores / Clientes / 

Universidades  

P&D interna / 

Aquisição externa 

de P&D 

Clientes / Fornecedores / 

Redes de informação     
Processo 

Melhoria na qualidade / 

Enquadramento em normas     

Subtotal 39,34 184,2 8.756,7 1,01 2,41 
Fornecedores / Clientes / 

Consultoria 

P&D interna / 

Aquisição de M&E             

Clientes / Redes de 

informação/ Fornecedores    
Processo 

Melhoria na qualidade / 

Manutenção do mercado     

           

Empresas com 

cooperação 
64,60 277,7 14.755,6 1,04 2,51 

Clientes / Fornecedores / 

Universidades 

Aquisição de M&E / 

P&D interna 

Clientes / Outras áreas da 

empresa / Fornecedores 
Produto 

Melhoria na qualidade / 

Manutenção do mercado  

Empresas sem 

cooperação 
35,40 27,7 4.042,3 0,52 2,68 - 

Aquisição de M&E / 

Projeto industrial  

Outras áreas da empresa / 

Fornecedores / Clientes 
Processo 

Manutenção do mercado / 

Melhoria na qualidade  

Indústria de 

transformação 
100,00 66,2 18.797,9 0,86 2,57 

Clientes / Fornecedores / 

Universidades 

Aquisição de M&E / 

P&D interna 

Outras áreas da empresa / 

Clientes / Fornecedores                     
Processo 

Melhoria na qualidade / 

Manutenção do mercado  

Nota: 1 Receita Líquida de Vendas. 2 Valores em Reais a preços de 2016. * Indica que o parceiro na cooperação está localizado no exterior. 

Fonte: Pintec 2014 / IBGE. Elaborado pela autora. 
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Finalmente, após analisar todos os dados, a Tabela 2.4 sintetiza os resultados das 

empresas que cooperaram ou não para inovar. Essa tabela permite uma visão abrangente sobre 

o perfil de cada grupo de empresa avaliado neste trabalho. 

 
 
2.5 Considerações finais 

 

Este capítulo explorou uma tabulação especial da Pintec/IBGE para os períodos de 

2001-2003 e 2012-2014 das empresas manufatureiras que inovaram com e sem relação de 

cooperação para inovar e por origem do capital. Além do detalhamento dos dados, este trabalho 

contribui com a literatura brasileira ao avaliar todos os parceiros da cooperação, não se 

restringindo apenas a interação universidade-empresa.  

O número de empresas inovadoras da indústria de transformação brasileira se manteve 

estagnado entre 2003 e 2014. Esta pesquisa verificou que não há uma diferença significativa 

nos esforços inovativos das empresas a partir da origem do capital e que o ponto mais marcante 

é o fato de cooperarem ou não para inovar.  

As empresas que inovaram sem relação de cooperação (cinco sextos das empresas 

inovadoras), sejam de controle do capital nacional ou estrangeiro, basearam suas atividades 

inovativas em agentes externos à empresa. As inovações foram introduzidas a partir de 

informações obtidas com fornecedores, clientes e redes de informação e as empresas 

concentraram seus gastos inovativos na aquisição de máquinas e equipamentos. Essas empresas 

seguiram uma trajetória de inovação menos arriscada, baseada na manutenção do market share; 

assim, seu esforço inovativo e seu desempenho inovador foram limitados comparativamente às 

empresas que inovaram com cooperação. Nesse conjunto, as empresas nacionais se 

diferenciaram em termos do maior montante gasto em atividades inovativas, destinado 

maciçamente para a aquisição de máquinas e equipamentos.  

O subconjunto de empresas que cooperaram para inovar reuniu quase dois terços da 

receita líquida de vendas e dos gastos com atividades inovativas das empresas inovadoras, 

embora representassem apenas um sexto das empresas inovadoras. Por isso, as empresas que 

inovaram com cooperação representam uma ilha de excelência no universo das empresas 

inovadoras brasileiras.  

As empresas que cooperaram para inovar realizaram mais atividades inovativas 

(relativamente às que não cooperaram) e mostraram-se mais aptas a desenvolver atividades 
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inovativas de longo prazo, como a P&D interna, e se mostraram habilitadas para se conectarem 

com instituições externas de modo a internalizar conhecimentos e tecnologias, assim como 

desenvolvê-los em conjunto. As empresas de controle nacional fizeram um esforço inovativo 

similar ao das empresas estrangeiras, embora não tivessem a opção de acessar outras empresas 

do grupo para utilizar informações destas para inovar, como fazem as estrangeiras instaladas 

no Brasil. Como resultado da inovação, além de manter a parcela de mercado, as inovações 

produziram melhorias nos produtos.  

Quanto às empresas estrangeiras que cooperaram, além de se basearem fortemente em 

outras empresas do seu grupo no exterior para inovar – no que se refere tanto a fontes de 

informação como a parceiros nas cooperações –, elas empreenderam no Brasil esforços 

tecnológicos menores do que os efetivados em outros países nos quais atuam. Assim, pode-se 

concluir que a atividade inovativa realizada por elas foi do tipo adaptativa, ou seja, aproveitam 

o grande mercado brasileiro para adequar descobertas feitas fora do Brasil às características da 

demanda local sem necessariamente produzir esforço significativo para gerar capacitação 

tecnológica doméstica.  

Mensurou-se que as relações de colaboração para todas as categorias tecnológicas 

envolveram principalmente parceiros com quem a empresa mantém relação produtiva direta 

(clientes e fornecedores) e, apenas as empresas nacionais de alta tecnologia utilizaram mais a 

cooperação com universidades e institutos de pesquisa. Já a cooperação com outra empresa do 

grupo foi muito pouco frequente entre as empresas de controle do capital nacional de qualquer 

categoria tecnológica.  

A cooperação, em geral, constitui uma forma de aumentar a qualidade – e não apenas a 

quantidade – das atividades inovativas feitas no Brasil; por isso, algumas propostas podem ser 

elaboradas para promovê-la.  

Os resultados dessa pesquisa mostram que empresas que cooperaram realizam esforços 

inovativos maiores e mais eficazes em promover a inovação em relação às que não cooperaram. 

Além disso, a maioria das firmas inovadoras não coopera. Logo, policy makers podem propor 

políticas para estimular a cooperação entre as firmas inovadoras, para que elas passem a 

cooperar. Essa é a principal política a ser recomendada. Outra possível política envolve 

melhorar a qualidade da cooperação ao estimular as empresas a cooperarem com universidades 

e institutos públicos de pesquisa, pois eles promovem a geração de novos conhecimentos além 

de incorporar a inovação como uma atividade de longo prazo na estratégia da empresa. Esse 
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ponto pode ser realizado por meio de editais de subvenção econômica, por exemplo, com 

incentivos adicionais para as empresas que cooperaram com essas instituições. 

É possível também selecionar alguns setores produtivos capazes de oferecer soluções 

para o país, por exemplo, aqueles que desenvolvem inovações em produtos agropecuários ou 

da área da saúde. Já existem relevantes instituições de pesquisas voltadas a áreas estratégicas, 

como saúde e agricultura (Fiocruz e Embrapa, respectivamente), que podem ser utilizadas em 

parcerias de cooperação. 

Além disso, em alguns setores em que há maior presença de empresas estrangeiras, 

políticas de regulação setorial podem ser uma forma de incentivá-las a ampliar a atividade 

inovativa no Brasil, nos moldes do Inovar-Auto e da Rota-2030 (voltados ao setor automotivo). 

Assim, as empresas estrangeiras teriam incentivos para desenvolver tecnologia no Brasil de 

modo relevante e não apenas se concentrar na cópia e adaptação de inovações já realizada por 

outra empresa do grupo no exterior, como é a prática atualmente.  

E, por fim, para assegurar um ambiente propício para fazer negócios e inovar, é preciso 

implementar melhores práticas de gestão (pública e privada), reduzir significativamente a 

burocracia governamental e fortalecer instituições locais a fim de aumentar o 

empreendedorismo, garantir a segurança jurídica e a inovação no país. 
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3 DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 

BRASILEIRA 

 

 

3.1 Introdução 

 

A relação entre a diversificação produtiva e o desempenho econômico vem se tornando 

uma questão de interesse crescente na literatura. De acordo com Rodrik (2014), o 

desenvolvimento econômico caminha lado a lado com a diversificação produtiva. A 

diversificação parte de uma base produtiva ampla que proporciona oportunidades de combinar 

conhecimentos e tecnologias de várias áreas para fabricar produtos diferentes. Vários motivos 

levam as empresas a se diversificarem: para manter o crescimento elevado (SCHUMPETER, 

1942; PENROSE, 1959); proteger-se de eventuais choques na demanda (TEECE, 1982; 

KOREN; TENREYRO, 2013; ZAHAVI; LAVIE, 2013); evitar a saturação do mercado (AOKI; 

YOSHIKAWA, 2002; HAUSMANN; RODRIK, 2003); promover o desenvolvimento 

tecnológico e o potencial inovativo (GRANSTRAND; PATEL; PAVITT, 1997; GARCIA-

VEGA, 2006; KIM; LEE; CHO, 2016); e, consequentemente, aumentar a produtividade e o 

lucro (PALEPU, 1985; GRANSTRAND, 1998; KOREN; TENREYRO, 2013). 

Rumelt (1974), um dos autores pioneiros no estudo da diversificação de ampla 

abrangência, concluiu que as firmas americanas que diversificaram para uma gama de 

atividades circundadas pelas competências centrais apresentaram melhor desempenho que 

aquelas que não o fizeram. Em termos de desempenho, Koren e Tenreyro (2013) identificaram 

que empresas que atuam em uma variedade de mercados e utilizam diferentes insumos 

apresentaram menor volatilidade na produção. No Brasil há poucos estudos empíricos sobre 

empresas diversificadas porque durante muito tempo não haviam dados sobre plantas 

produtivas que atuam em setores diferentes. As poucas pesquisas existentes utilizaram 

informações de amostras de empresas (MILLER, 1981; BARROS; SIDSAMER, 1983; 

KRETZER, 2015) ou medidas proxy para chegar ao valor da produção diversificada 

(HOLANDA FILHO, 1983) e mostraram que, no Brasil, a diversificação é uma estratégia 

adotada principalmente por empresas de grande porte. No entanto, a comparação entre plantas 

industriais diversificadas e não diversificadas e seu desempenho econômico permanecem 

inexplorados na literatura brasileira. 

Para reduzir essa lacuna este estudo se propõe a analisar a produção industrial realizada 

por plantas produtivas diversificadas e não diversificadas para cerca de 100 subsetores da 
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indústria de transformação brasileira. O objetivo é investigar se os setores produtivos da 

manufatura brasileira são diversificados. Além disso, caso diversificados, apresentam 

desempenho econômico superior comparativamente aos setores produtivos não diversificados? 

Para avaliar o desempenho dos dois grupos serão empregados indicadores de produtividade, 

salário médio, faturamento e agregação de valor. Também será feita uma investigação sobre o 

perfil da diversificação no sentido de apontar qual a distância entre as atividades produtivas, ou 

seja, se a diversificação ocorreu para subsetores próximos ou mais distantes tecnologicamente, 

além de identificar se diferentes níveis de diversificação geram resultados econômicos 

diferenciados para os subsetores produtivos. 

Para realizar esta investigação foram utilizados dados inéditos obtidos a partir de uma 

tabulação especial de dados da Pesquisa Industrial Anual – Empresa de 2013 (IBGE, 2013) com 

informações sobre plantas produtivas e a produção realizada por subsetor, identificando todos 

os subsetores em que a planta atua e sua respectiva participação no valor da produção17. Foram 

consideradas plantas diversificadas (ou multiprodutos) aquelas que fabricam produtos de mais 

de um subsetor de atividade, e não diversificadas as que produzem apenas produtos do subsetor 

de origem18. Nesse critério, a diversificação envolve fabricar e comercializar mais de um bem 

de setores distintos e não inclui a produção de bens intermediários utilizados para o próprio 

consumo. As plantas estão agrupadas de acordo com o subsetor de atividade principal, o que 

permitiu fazer uma análise comparativa setorial da diversificação19.  

Os resultados apontam que os subsetores com plantas industriais diversificadas possuem 

desempenho produtivo superior frente àqueles não diversificados. Foi possível identificar um 

padrão de diversificação da produção em que os subsetores de baixa e média-baixa tecnologia 

– pela metodologia da OECD (2003) – diversificaram para subsetores próximos, enquanto os 

subsetores de alta e média-alta tecnologia passaram a atuar em subsetores mais distantes do 

subsetor principal.  

Além desta introdução, este trabalho compõe-se de mais quatro seções. A seção 3.2 

aborda os pontos levantados pela literatura sobre a relevância da diversificação produtiva no 

contexto das empresas e dos subsetores. A seção 3.3 apresenta os conceitos metodológicos e a 

base de dados utilizada. Na seção 3.4, os resultados da pesquisa apresentados incluem uma 

                                            
17 Agradeço o apoio dos técnicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) responsáveis pela 

Pesquisa Industrial Anual – Empresa que se disponibilizaram várias vezes a discutir as informações e por 

organizarem e elaborarem os dados. 
18 Considera-se subsetor a desagregação setorial a três dígitos da CNAE 2.0. 
19 No Apêndice D há uma descrição do tratamento dos dados para identificar o valor da produção diversificada 
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comparação dos setores diversificados e não diversificados, uma análise de como a 

diversificação setorial ocorreu em termos da similaridade tecnológica (desagregados a dois e 

três dígitos da Classificação Nacional de Atividades Produtivas - CNAE) e como níveis 

diferentes de diversificação afetam os subsetores. Na seção 3.4.5 verifica-se se a diversificação 

está diretamente relacionada ao tamanho das empresas. Por fim, a seção 3.5 apresenta as 

conclusões e sugestões de políticas para promover a diversificação produtiva. 

 

3.2 Referencial teórico 

 

Esta seção abordará a importância da diversificação produtiva sob a ótica dos países e 

das empresas. Também apresentará estudos prévios sobre o caso brasileiro. 

 

3.2.1 Diversificação produtiva e crescimento 

 

O crescimento econômico pode ser entendido como um processo em que novas 

atividades emergem, antigas desaparecem e as relações entre as atividades alteram-se 

(SCHUMPETER, 1942; JACOBS, 1969). Autores relevantes pautaram-se no progresso técnico 

para explicar o crescimento das nações (SCHUMPETER, 1942; SOLOW, 1957; AGHION; 

HOWITT, 1990; ROMER, 1990). Eles apontaram que a mudança tecnológica e a introdução 

de novos produtos no mercado induzem ao crescimento econômico e que o progresso técnico 

estimula estruturas produtivas mais diversificadas ao ampliar as opções de produtos e introduzir 

novas funções ou características em produtos já existentes.  

Imbs e Wacziarg (2003) apresentaram um padrão entre crescimento da renda per capita 

dos países e diversificação produtiva por meio de evidências econométricas robustas. Segundo 

eles, o crescimento econômico ocorre em dois estágios. No primeiro há um aumento da 

diversificação setorial e, no segundo momento após atingir um nível de renda per capita 

elevado, a atividade econômica começa a se concentrar (ou se especializar) em poucos setores. 

Esses autores apontaram que estruturas produtivas diversificadas conduziram o crescimento das 

nações durante níveis de renda per capita iniciais e intermediários. Rodrik (2007, 2014) também 

defendeu que economias pobres ou menos desenvolvidas são menos diversificadas, e conforme 

elas crescem, a gama de atividades econômicas se amplia juntamente com o nível de renda per 

capita. Muitos estudos avaliam a diversificação em relação ao comércio exterior 

(GROSSMAN; HELPMAN, 1991; FELIPE et al., 2012; LEDERMAN; MALONEY, 2012), e 
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em geral, apontam para esse mesmo resultado, de que estruturas produtivas diversificadas 

apresentam taxas de crescimento maiores e menor instabilidade frente a oscilações no cenário 

internacional.  

Jacobs (1969) assinalou que as economias expandem-se e desenvolvem-se mediante 

adição de novos tipos de bens, serviços e trabalhos a outros já existentes. Aqui se entende o 

conceito de trabalho como novas tecnologias e conhecimentos que são adicionados aos 

produtos e resultam em outro produto inovador. Essa abordagem está intimamente relacionada 

com a proposta de Schumpeter (1942) sobre inovações disruptivas e incrementais. Um novo 

trabalho ou uma nova tecnologia pode ser adicionada a uma antiga, mas, com o decorrer do 

tempo, o novo evolui a ponto de se tornar outro produto, que compartilha características, porém 

possui destinações diferentes em relação ao produto antigo.  

A diversificação das atividades das empresas também tem papel decisivo para promover 

seu crescimento, o qual refletirá sobre a estrutura produtiva dos países (SCHUMPETER, 1942; 

PENROSE, 1959; JACOBS, 1969; KOREN; TENREYRO, 2013). Ela está ligada a uma 

multiplicidade de conhecimentos contidos na base produtiva e tecnológica das empresas 

(PENROSE, 1959). O crescimento não ocorre apenas por produzir mais do mesmo, ele envolve 

mudanças técnicas e organizacionais, inovação e novas formas de gerenciar a produção e a 

cadeia de insumos (KRETZER, 2015). Cabe às empresas se empenharem em reutilizar e 

remodelar suas capacitações e conhecimentos, ajustando as habilidades para diversificar os 

bens produzidos (TEECE, 1982). Assim, muitos produtos notadamente estão relacionados em 

termos produtivos e utilizam tecnologias de várias safras tecnológicas (ROBERTSON; PATEL, 

2007). Bernard; Redding e Schott (2010) identificaram que metade das empresas americanas 

alteram seu mix de produtos (a 5 dígitos da classificação industrial internacional ISIC), em 

média, a cada cinco anos e que essa troca de produtos está correlacionada com os atributos da 

empresa e do produto. Ainda, o acréscimo ou exclusão de produtos induziram a mudanças no 

escopo da empresa, pois uma média de 40% delas passaram a produzir produtos cada vez mais 

distintos (de outros setores a 4 dígitos da ISIC). As novas linhas de produtos vão ter certa 

similaridade com as linhas antigas porque, com o tempo, as firmas adicionam atividades que 

estão em algum aspecto relacionadas com os produtos já existentes em seu portfólio. A 

coerência dos negócios (TEECE; WINTER, 1994) significa que o portfólio de produtos 

combina características e competências que levam a firma a obter benefícios de todas as suas 

áreas. 
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Diferentes produtos entrelaçam grande quantidade de competências relevantes numa 

rede de conhecimento, pessoas e funções operacionais que partilharão características produtivas 

e tecnológicas. Como consequência, o desempenho econômico das empresas depende da sua 

capacidade de utilizar seus próprios recursos, combiná-los com recursos externos e também da 

habilidade em explorar áreas correlatas à sua linha de produção (GARCIA-VEGA, 2006). 

Desse modo, o resultado da diversificação provém de capacidades já existentes que requerem 

uma base comum ou um “trabalho mãe” que condensa características centrais e orienta o sentido 

da mudança (JACOBS, 1969).  

 

3.2.2 Razões que levam as empresas a diversificarem sua produção 

 

Diversas razões levam as firmas a diversificarem sua produção, como por exemplo: 

evitar o risco de se expor a uma crise em um setor específico; livrar-se de uma possível 

saturação da demanda de seus produtos; manter sua posição de mercado; e, ainda, desenvolver 

o potencial de auferir ganhos extras com a exploração de novas áreas de atuação.  

Penrose (1959) foi pioneira ao abordar o tema da diversificação produtiva e apontou três 

razões centrais que levam as empresas a diversificarem a produção. A primeira é evitar que seu 

crescimento seja limitado pela taxa de expansão da demanda dos bens que produz. A segunda 

é que a permite aproveitar novas oportunidades de produção utilizando conhecimentos que já 

possui. E a terceira é que dá margem de manobra para responder a problemas específicos, como 

flutuações temporais da demanda. Outros motivos relevantes para as empresas são produzir 

com economias de escala e de marketing e estender a confiança que o consumidor já tem sobre 

um produto para outros do seu portfólio (PENROSE, 1959). 

Teece (1982) e Koren e Tenreyro (2013) sugerem um argumento similar ao de Penrose 

(1959). Para eles, entre os motivos que levam as empresas a terem uma base produtiva variada 

está a possibilidade de mitigar impactos de choques externos que afetam a produtividade de um 

dos produtos individualmente. Nesse sentido, um número maior de variedades ajuda a empresa 

ao reduzir a volatilidade nas suas operações (KOREN; TENREYRO, 2013; ZAHAVI; LAVIE, 

2013), por isso, quanto mais opções, mais fácil será se adaptar a imprevistos e choques na 

demanda.  

Garcia-Vega (2006) aponta que a diversificação das firmas pode prevenir um efeito de 

lock-in em uma tecnologia particular, o que ajuda a renovar os negócios da empresa e a sustentar 

seu crescimento no mercado. A diversidade tecnológica beneficia a empresa ao abrir novas 
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possibilidades de produção, uma vez que alguns problemas podem ser resolvidos a partir de 

conhecimento e tecnologia existentes em setores não relacionados diretamente (RUMELT, 

1974; SAVIOTTI; PYKA, 2004). 

Outra razão bastante citada na literatura é que as empresas estão preocupadas com a 

saturação da demanda sobre seus produtos e por isso realizam esforços para evitá-la através da 

produção em diferentes setores (AOKI; YOSHIKAWA, 2002; HAUSMANN; RODRIK, 2003; 

KOREN; TENREYRO, 2013). Novos produtos ou setores de atuação podem substituir setores 

tradicionais nos quais a demanda tem crescimento limitado e naqueles em que o lançamento de 

produtos inovadores está eliminando nichos do mercado que um dia foram muito mais 

dinâmicos.  

Argumentos relacionados ao desenvolvimento tecnológico também são bastante 

recorrentes. A diversificação traz um efeito positivo para as firmas em termos do aumento do 

investimento em P&D, da ampliação das conexões entre setores e novas tecnologias e do 

envolvimento com tecnologias relacionadas a novos negócios  (GRANSTRAND; PATEL; 

PAVITT, 1997), além do aumento da atividade inovativa verificado pelo número de patentes 

(GARCIA-VEGA, 2006). Utilizar recursos tecnológicos de forma eficiente leva a uma sinergia 

entre múltiplas linhas de produtos, o que inclui promover economias de escopo na atividade de 

P&D e no alcance de sua base de conhecimento (KIM; LEE; CHO, 2016). Além disso, a 

diversificação tecnológica aumenta a capacidade de absorção da firma e, portanto, sua 

competência tecnológica em explorar e assimilar conhecimentos fora de suas fronteiras 

(COHEN; LEVINTHAL, 1990; GARCIA-VEGA, 2006; KIM; LEE; CHO, 2016).  

Em geral, a maximização de valor mediante a captura de sinergias é o coração do 

incentivo à diversificação (TEECE, 1982). Em termos de desempenho, a diversificação produz 

uma melhora nos resultados financeiros e no crescimento da empresa (GRANSTRAND, 1998; 

KIM; LEE; CHO, 2016) e melhor aproveitamento de recursos via economias de escopo em 

termos produtivos e tecnológicos (TEECE, 1982; ZAHAVI; LAVIE, 2013). Além disso, há um 

aumento na produtividade e lucratividade das empresas que diversificaram a sua produção, 

especialmente para áreas relacionadas às competências centrais (PALEPU, 1985; KOREN; 

TENREYRO, 2013). Diversificar a produção tornou-se um imperativo, mais do que apenas 

uma escolha estratégica das empresas. Ter um portfólio variado é importante para concorrer 

com firmas que possuem um catálogo vasto de produtos e para ajustar as operações nas 

diferentes fases do mercado. 
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3.2.3 As bases para a diversificação  

 

O conceito de base produtiva de Penrose (1959) é utilizado para explicar como a firma 

pode diversificar e corresponde a “cada tipo de atividade produtiva que usa máquinas, 

processos, qualificações e matérias-primas complementares entre si e que são interligados uns 

aos outros no processo produtivo, independente do número ou dos tipos de produtos 

produzidos” (PENROSE, 1959, p. 97). Assim, uma empresa pode possuir várias bases 

produtivas com elementos que as relacionem. Por sua vez, a diversificação permite que o 

conjunto de competências ou capacidades centrais que a firma possui seja reforçado (KIM; 

LEE; CHO, 2016) e se amplie a partir da junção de capacidades que se complementam. Esse 

compartilhamento possibilita que empresas explorem recursos subutilizados, reduzam os custos 

de produção e aumentem o valor do produto final (ZAHAVI; LAVIE, 2013). A ideia é que uma 

base produtiva envolve todos os requisitos necessários para a produção, sendo que muitos deles 

são itens comuns para mais de um produto. Assim, produzi-los conjuntamente permite às 

empresas organizá-los de modo a obter o melhor aproveitamento de todos os seus recursos. Isso 

ocorre porque são verificadas economias de escopo (HAUSMANN; RODRIK, 2003), as quais 

tornam mais barato para a firma produzir um produto novo aproveitando de boa parte da base 

produtiva instalada, ao invés de ter que começar uma produção a partir de uma base totalmente 

nova. 

Essencialmente, uma base produtiva concentra competências centrais que sustentam a 

produção em si, seus melhoramentos e a geração de inovações. Algumas competências 

genéricas abrem um leque maior de oportunidades de diversificação, por exemplo, tecnologias 

de produção sem propósito específico, que permitem fazer diversas combinações e gerar 

produtos diferentes. Nesse sentido, a capacidade da empresa em combinar competências e 

técnicas organizacionais é decisiva para o processo de diversificação (TEECE, 1982), assim 

como a capacidade de absorver conhecimentos gerados em bases distintas, ou em outras 

palavras, de aproveitar-se de spillovers20. Los (2000) apontou uma distinção útil entre duas 

classes de spillovers de conhecimento. A primeira tem uma forte natureza intra-industrial e se 

apoia em transbordamentos de conhecimento e ideias produzidas em outros setores 

manufatureiros ao utilizar a imitação e a engenharia reversa para internalizar esses 

conhecimentos. A segunda classe de spillovers de conhecimento é mais autônoma e foi 

                                            
20 Granstrand, Patel e Pavitt (1997) lembram que combinar competências envolve também um custo considerável, 

uma vez que grandes gastos são necessários para adaptar, coordenar e aprender tecnologias distintas. Por isso, as 

empresas devem estar financeiramente bem estruturadas. 
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chamada de "criadores de ideias", pois surgem de informações públicas (em patentes ou 

publicações), da relação usuário-fornecedor, em negociações comerciais, entre outras formas. 

Ambas têm o potencial de transformar a base de conhecimento e incluir novas oportunidades 

de produção.  

Inevitavelmente, identificar e integrar competências exigirá investimento em 

aprendizado interno (GRANSTRAND; PATEL; PAVITT, 1997). Para entrar em novas áreas 

de atuação, a empresa precisa descobrir os custos de produzir com lucro nessa nova atividade, 

porém algumas imperfeições no mercado fazem com que os cálculos sejam dificultados 

(RODRIK, 2014), principalmente devido ao componente tácito do conhecimento, que impede 

que ele seja transcrito e replicado facilmente. Hausmann e Rodrik (2003) chamaram atenção 

para um processo intitulado self-discorevy, no qual defendem que as firmas conseguem capturar 

apenas uma parte do valor inicial que um novo conhecimento gera (ou seja, não recupera o 

custo total da descoberta). Nesse sentido, a diversificação produtiva envolve custos que vão 

além de questões operacionais ou conhecimentos preestabelecidos e, portanto, não podem ser 

desconsiderados. 

Por sua vez, há também algumas condições externas que facilitam o processo de 

diversificação das empresas. Com pequenas adaptações, alguns fatores comuns podem ser 

utilizados para reduzir os custos de se produzir mais de um produto, estimulando a decisão de 

compartilhar a base produtiva. Por exemplo, a empresa pode aproveitar canais de distribuição 

facilmente adaptáveis para o novo produto (é o caso daqueles que envolvem a mesma logística, 

como frutas e legumes congelados; macarrão e bolacha; e automóveis e motocicletas); utilizar 

os mesmos fornecedores de insumos e ampliar seu poder de barganha; incorporar profissionais 

treinados no mercado em diferentes áreas, etc. Segundo Teece (1982), a natureza da firma tem 

um importante componente tácito, que é o conhecimento individual, mas ele é limitado pelas 

habilidades e experiências existentes. Um forma de estocar o conhecimento operacional na 

organização é através da roteirização das atividades. Assim, o conhecimento aplicado para a 

produção de um produto pode ser utilizado também na produção de outros que precisam de 

bases produtivas similares já internalizadas nessa rotina. A expertise produtiva da firma está 

em utilizar essa “memória organizacional” para ampliar as possibilidades de produção. 

O processo de diversificação das firmas é bastante amplo e envolve diferentes métodos 

de expansão. Pode decorrer de ideias a partir de competências já utilizadas ou que surgem de 

problemas particulares da produção em curso. Há também uma relação entre os recursos 

existentes na firma e o tipo de expansão que ela promove (KRETZER, 2015). Pode ser no 
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sentido de uma produção de itens relacionados, não relacionados (PALEPU, 1985) ou mesmo 

via integração vertical da cadeia produtiva (HILL; HOSKISSON, 1987). Penrose (1959) 

identificou que a diversificação pode ocorrer via expansão interna (com aumento de produção) 

ou externa (mediante aquisição de empresas) e que a firma tende a restringir suas tentativas 

para áreas nas quais já possui conhecimentos. Em geral, optar por áreas com similaridades 

produtivas e tecnológicas, nas quais as capacidades já estão estabelecidas, torna a tarefa mais 

fácil. Já áreas que a firma não dispõe de capacidades prévias necessárias, nem serão 

consideradas (HAUSMANN et al., 2013), dado que será muito mais difícil e custoso iniciar 

atividades totalmente novas. A complexidade dos produtos apresentada por Hausmann et al. 

(2013) e Hidalgo et al. (2007) elucida bem essa questão. Produtos mais complexos são aqueles 

que possuem uma rede de conexão mais ampla, e consequentemente envolvem competências 

propícias para a produção de outros produtos. Os autores mostraram que há uma rede de 

produtos que são mais prováveis de serem produzidos juntos (mais especificamente, co-

exportados pelos países), ao considerarem que, a partir da fabricação de um produto, é mais 

fácil fabricar alguns outros que compartilham características técnico-produtivas como rede de 

comercialização, fornecedores especializados, etc. 

Quanto mais vasta a diversidade de recursos e conhecimentos dominados pela firma 

dentro de seus limites, mais oportunidades ela terá para aplicá-los (JONES; HILL, 1988) e 

provavelmente esses recursos irão se complementar. Caso haja sucesso, os limites do domínio 

das firmas se ampliam sequencialmente (GRANSTRAND, 1998; KOREN; TENREYRO, 

2013). O conhecimento tecnológico pode transbordar entre os setores que possuem 

características similares e nos quais as firmas possuem competências para absorvê-los (TEECE, 

1986). Assim, na maioria das vezes, ativos e competências complementares motivam a 

expansão da produção rumo a produtos diferentes, uma vez que tecnologia e conhecimento 

transbordam mais facilmente quando há elementos e capacidades comuns detidas pelas 

empresas (CAPELLO, 2009; CASTALDI; FRENKEN; LOS, 2015). Por isso, o conhecimento 

é um fator crucial para explicar como a diversificação ocorre e, principalmente, quais rumos 

ela segue. 

Com base nas considerações apresentadas nessa seção, pode-se esperar que empresas 

mais diversificadas serão mais aptas de continuar nesse processo, uma vez que elas apresentam 

bases produtivas, de conhecimento e tecnológicas mais amplas, além de terem aprendido a 

identificar e internalizar competências que podem ser utilizadas em diferentes setores. 
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3.2.4 Diversificação no Brasil 

 

São poucos os estudos que tratam da diversificação de empresas no Brasil e inexistem 

investigações que verifiquem a composição setorial da atividade produtiva das firmas que 

atuam em mais de um setor de atividade. Em geral, são mais comuns pesquisas agregadas sobre 

a concentração econômica do mercado ou do poder de monopólio de algumas empresas (que é 

muitas vezes tratada como o oposto da diversificação).    

Em meados dos anos 1980, Holanda Filho (1983) identificou essa fraqueza sobre a 

análise da estrutura produtiva das empresas brasileiras. Segundo ele, a empresa diversificada 

era pouco tratada em artigos porque era vista como ineficiente, no sentido de que sua 

produtividade tenderia a ser menor à medida que o conjunto de recursos produtivos da firma 

fosse empregado em inúmeros produtos. No entanto, essa visão que trata a firma produtora de 

vários produtos de forma fragmentada é extremamente estática (PENROSE, 1959) e conforme 

Holanda Filho (1983) não corresponde à realidade, que ao contrário, é categoricamente 

dinâmica. Esta constatação o instigou a realizar uma análise pioneira sobre a diversificação da 

atividade produtiva das empresas no Brasil. 

 Os resultados do trabalho de Holanda Filho (1983) basearam-se em dados provenientes 

das declarações do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do ano de 1974 para estimar 

o valor da produção de 20 setores de atividade. Foi encontrado um grau de diversificação 

significativamente maior entre as empresas de grande porte em relação às médias, e destas em 

comparação com as pequenas. Também se apurou que 23% da produção das empresas 

diversificadas foi efetuada em setores secundários. Este percentual manteve-se relativamente 

constante entre os grupos por porte, exceto no caso de grandes empresas (em que algumas 

apresentaram mais de 50% da produção em outros setores). 

Partindo de outra base de dados, Barros e Sidsamer (1983) fizeram um estudo para 

analisar a diversificação da indústria brasileira no ano de 1970, utilizando informações 

disponíveis por empresas para 69 setores industriais da matriz de relações intersetoriais do 

IBGE. Os autores verificaram que 72% dos setores da economia apresentavam um índice de 

participação na produção principal alto associado a um baixo índice de diversificação. Miller 

(1981) elaborou um trabalho no mesmo período (para o ano de 1974) a partir de dados das 500 

maiores empresas industriais que operavam no Brasil e estabeleceu uma relação entre 

diversificação e tamanho dessas empresas, mostrando que quanto maior, mais diversificadas.  
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Ardissone (2009) ao tratar da disposição espacial das atividades industriais no Brasil 

entre 1996 e 2005 apontou alguns fatores que levaram as empresas a diversificarem sua 

atividade. Segundo a autora, no final dos anos 1990, com a maior concorrência no mercado 

nacional, os investimentos passaram a serem feitos visando aquisições, a busca por novos 

mercados e a diversificação das atividades. Uma parte das empresas que se encontravam 

defasadas tecnologicamente investiram em modernização e diversificação da produção para 

atender a mais segmentos do mercado e aumentar sua rentabilidade. 

A diversificação empresarial do Brasil também foi foco da análise de Kretzer (2015), o 

qual a observou em termos de atividade produtiva e localização geográfica (para o período de 

2006 a 2010), com base nas informações disponibilizadas no Cadastro Central de Empresas do 

IBGE, agregando-as por porte. Em seu trabalho considerou que empresas diversificadas atuam 

em mais de uma atividade produtiva e/ou possuem mais de uma planta industrial. Ele encontrou 

que a maioria das firmas do país, independente do porte, apresenta baixo nível de diversificação 

da atividade econômica. Identificou também que elas optam por expandir a produção na mesma 

planta industrial ou na mesma região do que instalar novas unidades em outras regiões. No 

entanto, ao tratar das empresas com atividades produtivas diversificadas, Kretzer (2015) não 

aborda a composição da produção distribuída entre as atividades que a empresa atua. 

Em síntese, há poucos estudos sobre diversificação produtiva no Brasil e ainda existem 

questões importantes inexploradas sobre esse tema, principalmente sobre o período recente. 

Esta pesquisa busca contribuir com o tema ao diminuir as seguintes lacunas: primeiro, os 

estudos sobre a diversificação de empresas brasileiras estão defasados e são pouco específicos 

setorialmente; segundo, a diversificação não foi apresentada pela ótica de plantas produtivas 

(somente pela abordagem da empresa como conglomerado)21; e terceiro, talvez a mais 

importante, não há nenhuma análise que mostre como a produção diversificada se distribui entre 

os subsetores.  

3.3 Fonte das informações e procedimentos metodológicos 

 

Esta seção apresenta os conceitos e a base de dados relativos à presente análise. 

 

 

                                            
21 Holanda Filho (1983) citou que seus resultados para empresas de grande porte estão superestimados, uma vez 

que a maioria delas participa de conglomerados que possuem mais de uma planta industrial, mas que a partir da 

sua abordagem dos dados não é possível captá-las individualmente. 
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3.3.1 Conceitos relacionados à diversificação 

 

Unidade local de produção  

Uma empresa pode possuir diversas plantas industriais ou unidades locais (UL). Neste 

trabalho, as informações foram coletadas a partir da unidade local de forma independente do 

seu grupo empresarial. De acordo com a metodologia de levantamento de informações das 

pesquisas industriais do IBGE (IBGE, 2013, 2016c), as unidades locais devem informar o valor 

da produção e da receita líquida de venda de cada item produzido. Então é feita uma 

correspondência entre produto e subsetor vinculado para verificar qual é o subsetor de atividade 

principal (que concentra a maior parcela da produção) e os subsetores secundários em que a 

unidade local atua.  

 

Setor e subsetor produtivo 

Será utilizada a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) versão 2.0. 

Na versão a dois dígitos de desagregação existem 24 divisões de atividade e, a três dígitos, 103 

grupos de atividade na indústria de transformação. Neste trabalho será citado o termo setor 

quando a classificação utilizada for a dois dígitos, e subsetor quando se referir a três dígitos.  

O subsetor cujo produto represente a maior parcela da produção será considerado o 

subsetor principal ou subsetor de origem. Os demais serão identificados como subsetores 

secundários, sendo o destino para os quais a produção foi diversificada. 

Vale dizer que, mesmo para a análise da diversificação setorial a dois dígitos (seção 

3.4.1), as informações foram coletadas a partir dos dados a três dígitos e, posteriormente, foram 

consolidadas a dois dígitos. 

 

Definição de subsetores diversificados e não diversificados 

Se as UL atuantes em um subsetor possuem 100% de sua produção neste único subsetor, 

então diz-se que o subsetor é não diversificado. Já se as UL de um subsetor fabricam produtos 

do seu subsetor principal e de outros subsetores secundários, diz-se que o subsetor é 

diversificado. Não foi imposto um limite para a diversificação, isso significa que, no caso 

extremo, 1% da produção pode estar alocada no subsetor principal e 99% restantes em vários 

subsetores secundários. Ou o contrário, 99% da produção ocorre no subsetor principal e 1% em 

um ou mais subsetores secundários. 
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 Essa definição de diversificação propositalmente requer uma restrição forte: produzir 

mais de um produto industrial e na mesma planta. Assim, o nível de análise será a planta 

produtiva nesta pesquisa.  

Vale ressaltar que a literatura clássica de diversificação à la Penrose (1959) teorizou 

sobre formas de diversificação mais abrangentes, ao nível do conglomerado industrial ou da 

empresa multiplantas produtivas. Dessa forma, há níveis de diversificação mais abrangentes 

que poderiam ser considerados. A opção feita visou não incluir na análise a diversificação para 

setores não-industriais22 (por exemplo, firmas manufatureiras que realizam sua própria logística 

ou possuem atividades de comércio) e nem a estratégia de diversificação de grupos ou 

conglomerados empresariais (que distribuem a produção entre cidades, muitas vezes, bastante 

distantes para que os spillovers de conhecimento sejam aproveitados, ou ainda, as que se 

diversificam através da aquisição de outros negócios). O objetivo foi restringir a dimensão da 

diversificação para produtos que realmente compartilham a base produtiva.   

O índice de diversificação subsetorial (𝑑𝑗) será dado por: 

 

𝑑𝑗 = (
𝑃𝑗

𝑣

𝑃𝑗
𝑣+ 𝑃𝑗

𝑛𝑣) ∗ 100      (3.1) 

 

Em que o subscrito j indica os subsetores da indústria de transformação, P corresponde 

ao valor da produção industrial, 𝑃𝑗
𝑣 indica as plantas industriais que produzem produtos do 

subsetor de origem j e de subsetores secundários (plantas diversificadas) e 𝑃𝑗
𝑛𝑣 indica as plantas 

industriais que produzem produtos apenas do subsetor de origem j (plantas não diversificadas). 

De todo modo, mesmo subsetores que declararam não possuir produção diversificada 

podem produzir vários itens da mesma “família”, uma vez que os códigos da classificação 

setorial são compostos por uma gama de produtos similares23 e nem mesmo no nível máximo 

de desagregação seria possível identificar todos eles, dado que o número de produtos é bastante 

superior ao de subsetores. Por exemplo, o subsetor de móveis que possui uma tecnologia de 

produção relativamente simples representa um total de 65 produtos diferentes (tais como 

móveis modulados de madeira para cozinha, móveis diversos de madeira para escritório, 

                                            
22 De todo modo, a PIA Empresa não possui informações dos setores de serviços detalhados, apenas consta o valor 

da produção em atividades não-industriais. 
23A estrutura dos códigos da indústria de transformação na CNAE procura refletir de modo geral diferenças em 

processo de produção relativo aos tipos de insumo, equipamentos da produção e qualificação de mão de obra. No 

total, a classificação desagrega-se em até sete dígitos. 



60 

 

armários metálicos de uso residencial, poltronas e sofás metálicos, bancos de plástico, móveis 

de bambu, partes e peças para assentos e cadeiras, entre vários outros). Assim, a diversificação 

envolve um esforço maior do que simplesmente produzir um produto a mais, é preciso que ele 

seja de uma “família” diferente do subsetor de origem. 

Também será considerado que a diversificação da produção pode ocorrer para qualquer 

subsetor da indústria de transformação em duas dimensões. Primeiro, pela diversificação para 

perto, quando a planta industrial produz apenas produtos vinculados aos subsetores do mesmo 

setor de origem dela. Segundo, pela diversificação para longe, quando a planta industrial 

produz produtos de outros subsetores diferentes do setor de origem24. Por exemplo, na estrutura 

da CNAE o setor de alimentos (código 10) está desagregado em nove subsetores, entre eles, 

abate e fabricação de produtos de carne (CNAE 10.1); preservação e fabricação de produtos do 

pescado (CNAE 10.2); fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais (CNAE 10.4); e 

fabricação de outros produtos alimentícios (CNAE 10.9). Se o subsetor diversifica para perto, 

significa que a produção estará dividida entre produtos de carne, pescado, gorduras animais 

e/ou outros produtos alimentícios, ou seja, diversificação intra-setor. Já se ele diversifica para 

longe significa que a produção ocorreu em subsetores do setor de bebidas (CNAE 11), de 

artefatos têxteis (CNAE 13), de produtos químicos (CNAE 20), ou de qualquer outro subsetor 

que não do setor de alimentos – ou seja, diversificação intersetor. 

 

3.3.2 Base de dados  

 

Os dados utilizados são inéditos, pois provêm de uma tabulação especial da Pesquisa 

Industrial Anual Empresa (PIA-Empresa), elaborada pela Diretoria de Pesquisas da 

Coordenação de Indústria do IBGE. Trata-se da pesquisa mais completa sobre o desempenho e 

a estrutura da indústria nacional25, possui desagregação setorial bastante detalhada (ao nível de 

três dígitos da CNAE) e coleta informações individualmente de plantas industriais com mais de 

cinco pessoas ocupadas (IBGE, 2013). Algumas informações da PIA-Empresa estão divulgadas 

apenas na base estatística online e, entre elas, estão dados sobre plantas que possuem produção 

                                            
24 Ver também o Apêndice D que explica como se chegou ao valor da produção diversificada e os procedimentos 

para seu cálculo. 
25 Na descrição das Notas Técnicas da Pesquisa Industrial (IBGE, 2016c) é possível conhecer os critérios utilizados 

para a elaboração dessa pesquisa, assim como obter informações sobre o critério de desidentificação dos 

respondentes. 
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em mais de um setor de atividade. A partir dessas informações surgiu a ideia de requisitar uma 

tabulação especial. 

 Foram solicitados dados referentes às unidades locais (UL) dos subsetores da indústria 

de transformação que operaram no Brasil, para o ano de 2007 e de 2013. As respostas foram 

subdivididas entre: UL produtivas industriais; UL administrativas (serviços de comercialização 

e marketing); e UL produtivas não industriais (unidades de distribuição, revenda de 

mercadorias, prestação de serviços não industriais e venda no varejo de produtos de fabricação 

própria) de acordo com o subsetor de atuação principal. Portanto, a produção total (PT) de um 

subsetor corresponderá a: 

 

𝑃𝑇𝑗 = 𝑃𝑗
𝐼 + 𝑃𝑗

𝐴 + 𝑃𝑗
𝑁𝐼      (3.2) 

 

Sendo: P o valor bruto da produção industrial; j o subsetor de origem da produção 

principal; I as unidades locais industriais; A as unidades locais administrativas; e NI as unidades 

locais não industriais. 

Para construir a tabulação sobre diversificação foram selecionadas apenas as 

informações das UL industriais que atuam nos subsetores da indústria de transformação 

(equivalente a 98% da receita total da manufatura), detalhando o valor bruto da produção 

industrial (VBPI) e a receita líquida de vendas (RLV) em cada subsetor de atividade que há 

registro de produção. Assim a produção total das UL industriais (𝑃𝑇 
𝐼) será dada por: 

 

𝑃𝑇𝑗
𝐼 = 𝑃𝑗

𝑣,𝐼 + 𝑃𝑗
𝑛𝑣,𝐼

      (3.3) 

 

𝑃𝑗
𝑣,𝐼 = 𝑃𝑗

𝑣,𝐼 + 𝑃𝑘1
𝑣,𝐼 + 𝑃𝑘2

𝑣,𝐼 + ⋯ + 𝑃𝑘𝑛
𝑣,𝐼

      (3.4) 

 

Onde: 𝑃𝑣 
 é o valor bruto da produção industrial das unidades locais diversificadas; 𝑃𝑛𝑣é 

o valor bruto da produção industrial das unidades locais não diversificadas; j indica o subsetor 

de origem da produção principal; I indica unidades locais industriais; k representa os subsetores 

secundários em que há produção, podendo existir de 𝑘1 a 𝑘𝑛 subsetores secundários26. 

                                            
26 Para mais detalhes sobre o tratamento dos dados, consultar o Apêndice D.  
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Desta forma, foram levantadas informações para cada subsetor de atividade da parcela 

diversificada e não diversificada, incluindo o número de UL, pessoal ocupado, salário, RLV, 

VBPI e valor da transformação industrial (VTI).  

A PIA-Empresa disponibiliza informações para 24 setores manufatureiros divididos 

entre empresas que produzem em mais de um setor ou não. Mediante solicitação, a 

desagregação setorial foi ampliada especialmente para esta pesquisa, passando para o nível de 

três dígitos que contém cerca de 100 subsetores. Além disso, os dados correspondentes às 

plantas industriais que atuam em mais de um subsetor foram detalhados, apontando quais são e 

o respectivo valor. Para fins de análise foram solicitados dois níveis de desagregação setorial. 

No primeiro, as informações foram alocadas na CNAE a dois dígitos, e o segundo nível abarcou 

a CNAE a três dígitos. Nas seções 4.2 e 4.3 as implicações dessa diferença serão expostas, mas 

por enquanto é importante saber que ela estabelece a similaridade tecnológica entre os 

subsetores, que está relacionada com a complexidade ou dificuldade enfrentada para 

diversificar. 

  

3.4 Análise empírica da diversificação produtiva 

 

3.4.1 Comparação de plantas industriais diversificadas e não diversificadas  

 

Em 2013, das 188.713 UL com mais de cinco empregados da indústria de transformação 

brasileira, apenas 2,9%, precisamente 5.474, atuaram em mais de uma subsetor de atividade 

entre os 103 subsetores da indústria de transformação (Tabela 3.1). Essas são as UL que 

compõem os subsetores diversificados. Embora o número relativo de unidades locais seja 

pequeno, as plantas diversificadas empregaram 20% do pessoal ocupado da manufatura, 

pagaram mais de um quarto dos salários, foram responsáveis por 42% da RLV e somaram 44% 

do VTI na indústria de transformação, formando um grupo de unidades produtivas industriais 

representativas da manufatura brasileira em termos econômicos. 

Os dados das Tabelas 3.1 e 3.2 revelam que as plantas industriais de subsetores 

diversificados são significativamente maiores, remuneram melhor seus trabalhadores e são mais 

produtivas relativamente ao conjunto de plantas industriais que atuaram em apenas um subsetor 

de atividade. Além disso, o fato de concentrarem esse percentual de RLV e VBPI, denota que 

dominam seus mercados de atuação. 
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Tabela 3.1 – Subsetores diversificados e não diversificados da indústria de transformação brasileira, 

2013: informações básicas 

 Subsetores 

Unidades 

produtivas 

(UL) 

Pessoal 

ocupado 

(PO) 

Salários (W) RLV VBPI VTI 

Em bilhões de R$ correntes 

Não diversificados 183.239 6.238.909 155,1 1.378,2 1.328,8 542,8 

Diversificados 5.474 1.563.694 58,4 993,4 929,9 426,3 

Não diversificados (%) 97,1 80,0 72,6 58,1 58,8 56,0 

Diversificados (%) 2,9 20,0 27,4 41,9 41,2 44,0 

Nota: Planta industrial diversificada produz em mais de um subsetor (grupos da CNAE 2.0) e não diversificada 

em apenas um subsetor. UL = unidade local; RLV = receita líquida de vendas; VBPI = valor bruto da produção 

industrial; VTI = valor da transformação industrial. 

Fonte: Tabulação especial da PIA-Empresa/IBGE. Cálculos e elaboração da autora.  

 

Conforme a Tabela 3.2 mostra, os subsetores com plantas industriais não diversificadas 

empregaram, em média, 34 trabalhadores contra 286 nas diversificadas. O valor bruto da 

produção industrial por planta industrial diversificada foi 23,3 vezes maior que nas não 

diversificadas. E a agregação de valor por trabalhador (VTI/PO) foi 3,1 vezes superior nas UL 

diversificadas frente às não diversificadas. Por sua vez, o salário médio (salários/PO) é 50% 

maior para os trabalhadores que atuaram nas UL diversificadas.  

 

Tabela 3.2 – Indicadores dos subsetores diversificados e não diversificados da indústria de 

transformação, 2013 

Subsetores  

VTI / 

UL  

VBPI / 

UL  

RLV / 

UL  
PO / 

UL 

VTI / 

PO  

VBPI / 

PO 

RLV / 

PO 

W / 

PO 

Em milhão de R$ correntes Em mil R$ correntes 

Não diversificados 3,0 7,3 7,5 34,0 87,0 213,0 220,9 24,9 

Diversificados 77,9 169,9 181,5 285,7 272,6 594,7 635,3 37,3 

Razão (diversificados / não 

diversificados) 
26,0 23,3 24,2 8,4 3,1 2,8 2,9 1,5 

Nota: ver nota da Tabela 3.1. 

Fonte: Tabulação especial da PIA-Empresa/IBGE. Cálculos e elaboração própria.  

 

Em termos de porte, medido como a razão entre os trabalhadores e o número de UL, as 

diversificadas mostram-se 8,4 vezes maiores que as não diversificadas e, em termos de receita 

por UL a razão foi 24,2 vezes maior a favor das plantas industriais diversificadas27. Desse modo, 

os indicadores da Tabela 3.2 mostram que os subsetores com plantas industriais diversificadas 

possuem maior escala, eficiência e desempenho econômico em relação àqueles com plantas 

industriais não diversificadas da manufatura brasileira.  

                                            
27 A ordem de grandeza a favor das plantas industriais diversificadas comparativamente às não diversificadas 

mantém-se para os anos mais recentes, de modo que esse resultado não é conjuntural e sim, estrutural. 
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Vale ressaltar alguns estudos que utilizaram índices de diversificação amplamente 

conhecidos. Por exemplo, entropia (JACQUEMIN; BERRY, 1979; PALEPU, 1985; HITT; 

HOSKISSON; KIM, 1997) para calcular a proporção do número de subsetores ou segmentos 

em que a firma opera em relação ao total de vendas de cada segmento. O índice cosseno 

(JAFFE, 1986), dado pela separação angular entre os vetores (ou co-ocorrências) e para chegar 

ao resultado utiliza a contagem de ocorrências de pares de setores. Em seu trabalho Jaffe (1986) 

buscou medir a relação – ou a diversificação – entre os temas de pesquisas das empresas. Outros 

autores partindo da mesma ideia utilizaram dados de patentes de firmas para verificar a relação 

entre os setores. O Los Index (LOS, 2000; NEFFKE; HENNING; BOSCHMA, 2011) buscou 

capturar a diversidade tecnológica entre os setores ao calcular a similaridade entre o insumos 

de dois setores baseado nas tabelas de insumo-produto. Los (2000) buscou mostrar que se a 

diversidade tecnológica for demasiada, não será possível aproveitar transbordamentos 

tecnológicos. Outro índice bastante comum é o Herfindhal, que na verdade é conhecido por 

medir a concentração. Com uma simples adaptação em sua formulação é possível obter a 

diversificação (GORT, 1962; GORECKI, 1974; JACQUEMIN; BERRY, 1979), que será o 

complemento do índice de concentração. No entanto, todos esses índices têm como premissa 

utilizar dados no nível do indivíduo (firma) para compará-lo em relação ao todo (setor 

produtivo). Assim, mensuram um indicador, por exemplo, número de patentes de uma empresa 

do setor j em relação ao total de patentes do setor j. No entanto, o modo em que os dados foram 

disponibilizados para esta pesquisa não permite tratá-los individualmente, logo, inviabiliza a 

aplicação desse tipo de índice e por esse motivo eles não foram empregados nesta pesquisa. 

O Gráfico 3.1 exibe os 24 setores da manufatura a dois dígitos da CNAE e como a 

produção é realizada em cada um deles. Foram separadas as informações das unidades 

produtivas de cada subsetor que afirmaram produzir bens de apenas um subsetor e as que 

afirmaram produzir bens em mais de um subsetor industrial. 

Em 2013, considerando o setor, em média, 30% da produção foi realizada por plantas 

produtivas que diversificaram sua produção. Isso significa que a maior parcela da produção 

decorre de produtos típicos do subsetor principal das plantas. A diversificação aumentou 

relativamente ao apontado por Holanda Filho (1983), quando encontrou 23% de firmas 

diversificadas na economia brasileira.  
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Gráfico 3.1 – Diversificação produtiva dos setores manufatureiros do Brasil, 2013 

 
Nota: produção diversificada (não diversificada) foi obtida pela soma da produção dos subsetores diversificados 

(não diversificados) correspondentes a cada setor. 
Fonte: Tabulação especial da PIA-Empresa/IBGE. Elaboração da autora.  

 

O que define a capacidade de o subsetor diversificar são suas competências adquiridas 

com o tempo (TEECE, 1998) e também a independência quanto a recursos financeiros e 

técnicos (PATEL; PAVITT, 1997). Além disso, alguns subsetores possuem maior 

complementariedade técnica entre seus produtos, o que lhes permite expandir a produção 

utilizando a mesma base produtiva. Já outros subsetores possuem dinâmicas tecnológicas que 

se alteram rapidamente, o que os leva a diferenciar mais seus produtos e a combinar 

características de diversos subsetores para se manterem competitivos. Como resultado (Gráfico 

3.1), nota-se que existe uma grande heterogeneidade no comportamento da diversificação entre 

os setores da manufatura.  

O setor de derivados do petróleo destaca-se como tendo o maior nível de plantas com 

produção diversificada, uma vez que mais de 80% corresponde à produção de plantas que atuam 

em mais de um subsetor. Nesse caso, além do VBPI ser bastante elevado, há uma 

indivisibilidade técnica inerente às plantas industriais desse subsetor, de modo que vários 

insumos intermediários podem ser obtidos na mesma unidade produtiva. Em relação ao setor 
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de fumo, a produção dessas plantas em geral está concentrada em apenas dois subsetores – 

processamento industrial do fumo; e fabricação de produtos do fumo –, assim, a elevada 

diversificação ocorre porque as plantas produzem bens complementares que se aproveitam das 

elevadas economias de escopo entre os produtos desses dois subsetores.  

O Gráfico 3.1 deixa clara a diversidade setorial da manufatura brasileira quanto à 

diversificação. Repare que os setores de veículos automotores e couro e calçados têm nível de 

produção diversificada semelhante (30%), apesar de no primeiro predominar fábricas imensas 

e intensivas em capital e, no último, fábricas menores e intensivas em trabalho. Ou seja, o porte 

e a intensidade no uso do fator capital/trabalho aqui parecem não definir o nível da 

diversificação. De modo semelhante, os setores de fumo e informática e eletrônicos possuem 

nível de diversificação acima de 50%, no entanto as estruturas de suas cadeias produtivas são 

completamente díspares; no primeiro a cadeia de produção é curta e, no segundo, há muito mais 

elos para se chegar ao produto final. 

É interessante notar que também não há um padrão de diversificação da produção por 

nível tecnológico. Há setores de menor conteúdo tecnológico presentes entre os que possuem 

menos plantas diversificadas, como móveis, produtos de borracha e plástico, e têxteis (menos 

de 20% da produção é feita por plantas que atuam em outros subsetores além do subsetor 

principal) mas, essa mesma categoria tecnológica tem setores que possuem plantas com 

significativa parcela da produção diversificada, como fumo, alimentos, papel e celulose, e 

bebidas (no mínimo 40%). Do mesmo modo, setores de maior conteúdo tecnológico também 

destoam entre si, como produtos farmacêuticos que possuem plantas pouco diversificadas em 

oposição à informática e eletrônicos, que são bem mais diversificadas. 

É válido lembrar que uma planta industrial que diversifica a produção não promove uma 

substituição total na sua linha de produção. Na verdade, a linha de produção sofre alguns ajustes 

de modo a estar apta a produzir mais de um produto de diferentes subsetores. A expansão da 

produção via diversificação ocorre pelo aproveitamento das sinergias de bases produtivas 

dentro da mesma firma (TEECE, 1982; ZAHAVI; LAVIE, 2013). Produzir produtos típicos de 

outros subsetores requer novas tarefas que demandam conhecimento e competências do 

subsetor de origem da planta industrial (JACOBS, 1969; TEECE, 1982; COHEN; 

LEVINTHAL, 1990). Por fim, toda mudança amplia as possibilidades de produção, abrindo 

margem para novas aplicações técnica-produtivas. A seguir será analisada a parcela da 

diversificação que ocorre para subsetores próximos e distantes tecnologicamente.  
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3.4.2 Como a diversificação se difunde entre os subsetores 

 

Quando novos bens são adicionados, eles não surgem totalmente novos, na verdade são 

fragmentos do que já se tinha antes. Segundo Jacobs (1969, p. 59, tradução nossa), novos 

produtos surgem “[...] não por qualquer ‘geração econômica espontânea’, mas sim como uma 

coisa que conduz explicitamente a outra [...]”. Nesse sentido, espera-se que as plantas 

produtivas diversifiquem mais para produtos próximos e parecidos com os quais ela já produz, 

aproveitando das sinergias existentes entre as bases produtivas e competências internas. 

Diversificar para produtos muito diferentes do que a firma produz envolve tecnologias 

discrepantes das quais a empresa domina e exigem maior esforço técnico-produtivo.  

A Tabela 3.3 exibe a parcela da produção diversificada dentro (intra) e fora (inter) do 

setor de origem das plantas industriais. Os dados indicam o VBPI de 2007 e 2013 subdivididos, 

nesta ordem, pelo percentual: i) no subsetor de origem da planta industrial; ii) nos demais 

subsetores que compõem o setor de origem; e iii) nos demais setores da indústria de 

transformação (fora do subsetor de origem da planta industrial).  

Ao analisar somente plantas diversificadas, verifica-se que a maior parte da produção 

concentra-se no subsetor de origem, enquanto de 15% a 20% dela é realizada em outros 

subsetores (Tabela 3.3). Penrose (1959) apontou que a diversificação é mais fácil quando ocorre 

em áreas similares. Nota-se que em 2007 a produção média realizada no subsetor principal era 

de 82,2%, e que a diversificação intersetorial ocorreu com mais frequência, isto é, a maioria 

ocorreu em subsetores fora do setor principal (foram em média 9,6% frente a 8,2% para a 

diversificação intra-setorial).  

O setor de fumo foi o que mais diversificou sua produção em 2007, sendo 34,2% da 

produção industrial realizada em outros subsetores do mesmo setor e 3,5% produzidos em 

outros setores manufatureiros. No entanto, por serem apenas dois, os subsetores de fumo são 

bastante similares: processamento industrial do fumo e produtos do fumo, ou seja, há uma 

complementaridade alta entre eles, logo, é de se esperar que a produção possa ser feita em 

conjunto. Kim et al. (2017) já haviam indicado que a maioria das estratégias de diversificação 

bem sucedidas apoiou-se em setores com a mesma lógica produtiva, e não para áreas não 

relacionadas, que exigem esforços maiores. 

 

 

 



68 

 

Tabela 3.3 – Diversificação produtiva intra-setorial e intersetorial, 2007 e 2013 (em R$ correntes) 

CNAE 

2.0 Setor a dois dígitos 
Total (R$ 

milhão) 

Subsetor 

principal 

(%) 

Dentro do 

setor 

principal 

(%) 

Outros 

setores 

(%) 

Total (R$ 

milhão) 

Subsetor 

principal 

(%) 

Dentro do 

setor 

principal 

(%) 

Outros 

setores 

(%) 

 2007 2013 

10 Alimentos 121.472 80,5 16,6 2,9 236.730 83,1 13,5 3,3 

11 Bebidas 14.746 87,1 12,4 0,5 22.937 89,9 10,0 0,1 

12 Fumo 5.818 62,3 34,2 3,5 7.939 76,6 23,4 0,0 

13 Têxteis     8.105 76,4 14,8 8,8 7.367 84,4 13,6 2,0 

14 Vestuário e acessórios  3.635 88,5 0,7 10,7 8.932 90,7 0,3 9,1 

15 Couro e calçados 4.881 95,6 2,0 2,4 9.219 95,3 2,7 2,1 

16 Produtos de madeira 4.196 78,1 3,6 18,2 7.232 72,2 0,8 27,0 

17 Papel e celulose 16.359 68,9 27,9 3,2 26.374 64,5 23,6 11,9 

18 Impressão 1.782 69,5 3,1 27,4 1.035 77,1 21,2 1,6 

19 Derivados do petróleo 90.474 98,2 0,0 1,8 138.875 99,2 0,0 0,8 

20 Químicos 52.629 75,8 20,9 3,3 101.918 80,9 15,1 4,0 

21 Farmacêuticos 3.872 73,9 8,0 18,1 6.836 88,6 9,4 2,0 

22 Borracha e plástico 7.749 90,0 0,5 9,5 11.675 96,7 0,0 3,3 

23 Minerais não-metálicos 12.517 89,9 5,2 4,9 24.639 76,5 17,0 6,5 

24 Metalurgia 39.201 94,8 1,3 3,9 59.996 92,9 1,7 5,4 

25 Produtos de metal 4.715 79,9 6,0 14,1 6.825 78,3 1,7 20,0 

26 Informática e eletrônicos 5.238 79,0 14,2 6,8 38.441 62,2 34,8 3,0 

27 Máquinas e materiais elétricos 14.308 71,0 9,2 19,8 27.571 81,9 3,2 14,9 

28 Máquinas e equipamentos 13.847 80,0 10,7 9,3 28.314 82,9 7,1 10,0 

29 Veículos automotores 79.479 91,1 5,5 3,4 85.697 87,6 8,8 3,6 

30 Outros equip. de transporte 7.453 94,3 0,0 5,7 9.470 98,7 0,0 1,3 

31 Móveis  1.486 91,5 0,0 8,5 1.473 86,4 0,0 13,6 

32 Produtos diversos  1.533 80,3 0,0 19,7 2.180 88,3 0,1 11,6 

33 Manutenção de M&E 1.247 76,2 0,0 23,8 1.736 88,1 2,0 9,9 

 Média simples 82,2 8,2 9,6  84,3 8,8 7,0 

Nota: cor cinza destaca valores maiores que 10% em relação ao VBPI do setor principal. 

Fonte: Tabulação especial da PIA-Empresa/IBGE. Cálculos e elaboração da autora.  

 

Em 2007, o subsetor de máquinas e materiais elétricos (código 27) registrou 71% da 

produção no próprio subsetor de origem; já a diversificação foi em sua maioria intersetorial, 

sendo 19,8% da produção realizada em outros setores da indústria, principalmente: informática 

e produtos eletrônicos (26); metalurgia (24); máquinas e equipamentos (28); e manutenção de 

máquinas e equipamentos (32). Nesse caso, a diversificação envolve um afastamento das áreas 

de especialização de origem (KRETZER, 2015). 

Em 2013, houve uma alteração no comportamento geral quanto ao destino da 

diversificação, período em que ocorreu uma queda na média da diversificação intersetorial, que 

passou de 9,6% para 7,0% da produção total, entre 2007 e 2013. Enquanto isso, a diversificação 

para atividades mais próximas, ou seja, intra-setor, apresentou um acréscimo de 0,6 pontos 

percentuais e chegou a 8,8% do VBPI total. Portanto, a diversificação passou a ocorrer com 

mais intensidade para dentro do próprio setor. Essa é uma característica que indica que as UL 

diversificadas optaram por concentrar seus esforços produtivos em áreas que dominam e que já 

possuem vantagens, como conhecimento do mercado consumidor e dos canais de distribuição. 
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À medida que o nível de diversidade de setores próximos aumenta, as economias de escopo 

devem aumentar a uma taxa crescente (JONES; HILL, 1988). Esse padrão é atribuído à 

realocação de recursos e maior disponibilidade de oportunidades para produtos com 

similaridade técnico-produtiva. O setor de minerais não metálicos (23) é um exemplo. A 

diversificação da produção intrasetorial cresceu de 5,2% para 17,0% da produção total, entre 

2007 e 2013.  

Dessa forma, para o período recente, a tendência predominante no agregado da 

manufatura brasileira é que a diversificação ocorra para produtos com maior similaridade de 

conhecimentos produtivos e tecnológicos incorporados, ou seja, para famílias de produtos do 

próprio subsetor de origem da planta produtiva. Não obstante, em alguns setores específicos a 

diversificação intersetorial é mais relevante. Rodrik (2010) sinalizou que em alguns casos, para 

países em desenvolvimento, a produção de novos produtos necessita grandes investimentos na 

cadeia de produção. Por isso, se algum produtor deseja produzir um item novo, ele precisa 

descobrir a estrutura de custo subjacente para verificar a viabilidade dessa produção. 

A próxima seção busca investigar a diversificação num filtro ainda mais desagregado 

dos subsetores produtivos, o que permitirá o aparecimento de algumas características adicionais 

não observáveis em análises mais agregadas como a feita anteriormente.  

 

3.4.3 Diversificação produtiva dos subsetores manufatureiros 

 

Nesta seção, a avaliação da diversificação será feita para o ano de 2013 e mudará para 

a ótica de dois para três dígitos da CNAE, a qual conta com 87 subsetores da indústria de 

transformação que diversificaram sua produção28. Para facilitar a análise, os subsetores estão 

organizados por categorias tecnológicas (baixa e média-baixa tecnologia e alta e média-alta 

tecnologia) da OECD (2003). 

Mantém-se a hipótese de que subsetores conectados partem da mesma base de 

conhecimento e usam o mesmo conjunto de capacidades produtivas, e por isso têm maior 

chance de serem produzidos juntos. Mas além dos subsetores com características similares, é 

interessante destacar aqueles que conseguiram diversificar rumo a subsetores com grandes 

                                            
28 Em 2013, considerando a ótica de três dígitos, 16 subsetores não apresentaram diversificação, ou seja, essas 

plantas industriais só produziram produtos do subsetor de origem. 
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diferenças entre si, pois isto significa que houve uma evolução no aprendizado e capacitação 

tecnológica a ponto de conseguir internalizar diferentes tecnologias e conhecimentos.  

Nas Tabelas 3.4 e 3.5, a coluna ‘dentro do setor principal’ indica a diversificação para 

perto, ou seja, que ocorre quando a produção foi diversificada para outro subsetor dentro do 

mesmo setor de origem.  Na coluna ‘outros setores’ tem-se a diversificação para longe, a qual 

ocorre quando o subsetor passa a produzir bens que não fazem parte da mesma família do setor 

de origem. Por fim, a coluna ‘nº de subsetores que atua’ apresenta a amplitude da diversificação 

e indica para quantos subsetores a produção foi diversificada. De acordo com Cohen e Levinthal 

(1990), quanto maior a capacidade de absorção de conhecimentos da firma, mais apta ela estará 

para acessar e implementar uma quantia maior de conhecimentos, e consequentemente, atuar 

em novos setores, sendo que a diversificação para longe demandará um nível de capacidade de 

absorção mais elevado. 

Conforme Pérez (2010) evidenciou, setores tradicionais e padronizados estão 

transformando-se e segmentando-se para agregar valor aos bens produzidos, desta forma 

encontram formas de diversificar a produção utilizando bases produtivas que já possuem. 

Obviamente, eles também podem tirar vantagem de canais de distribuição e outros requisitos 

produtivos para produzir de modo competitivo, diversificando até para áreas mais distantes de 

sua tecnologia de origem. 

Na categoria de baixa e média-baixa tecnologia há 52 subsetores que diversificaram sua 

produção e, na média, 83,6% da produção é realizada diretamente no subsetor de origem 

(Tabela 3.4). A diversificação para perto e para longe possuem magnitude similar, em torno de 

8% da produção em cada um dos casos. No entanto, há diferenças evidentes no comportamento 

subsetorial quanto à magnitude da diversificação para perto e para longe e quanto ao número 

de subsetores em que a diversificação ocorre. 

Os três subsetores de baixa e média-baixa tecnologia (Tabela 3.4) que têm maior 

capacidade de atuar em outros subsetores são: produtos plásticos (222), que produziu em 16 

subsetores além do seu próprio; produtos diversos de metal (259), que produziu em 15 

subsetores; e abate e produtos de carne (101), que atua em 14 subsetores distintos. Esses 

subsetores podem produzir produtos típicos de vários outros segmentos industriais utilizando 

as tecnologias produtivas que há sobreposição entre eles. Os produtores de artigos plásticos 

podem atuar na fabricação de tecidos sintéticos, calçados, fibras têxteis e resinas e os fabricantes 

de produtos de metal podem também atuar na fabricação de tubos de aço, siderurgia, fundição 

e máquinas-ferramenta. 
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Tabela 3.4 – Diversificação produtiva dos subsetores manufatureiros de baixa e média-baixa 

tecnologia, Brasil, 2013  

Cód. 
CNAE 

Subsetores a três dígitos 
VBPI total 

(milhão de R$ 

correntes) 

Subsetor 

principal  

(%) 

Dentro do setor 

principal (%) 

Outros 

setores 

(%) 

Nº de 

subsetores 

que atua 

172 Papel, cartolina e papel-cartão 11.740 57,0 42,6 0,4 6 

233 Artefatos de concreto e gesso 3.749 58,1 32,9 9,0 10 

109 Outros produtos alimentícios 24.825 64,1 35,4 0,5 12 

174 Produtos diversos de papel 9.548 64,1 4,7 31,2 10 

134 Acabamentos em artefatos têxteis 143 65,1 33,2 1,7 4 

182 Serviços de pré-impressão 600 66,0 34,0 0,0 2 

239 Pedras e minerais não-metálicos 3.691 67,9 2,4 29,7 7 

245 Fundição 207 68,3 0,0 31,7 2 

122 Produtos do fumo 6.199 70,1 29,9 0,0 2 

243 Tubos de aço, exc. sem costura 5.839 70,4 7,8 21,8 10 

133 Tecidos de malha 891 72,0 14,9 13,1 4 

162 Produtos de madeira, exc. móveis 6.869 72,2 0,8 27,0 9 

161 Desdobramento de madeira 363 72,6 0,1 27,3 4 

259 Produtos diversos de metal 3.409 73,1 1,1 25,8 15 

255 Equipamento bélico pesado 406 74,4 4,7 20,9 7 

173 Embalagens de papel 3.492 74,5 22,2 3,3 5 

103 Conservas de frutas e vegetais 8.707 79,3 20,3 0,4 9 

251 Estruturas metálicas e caldeiraria 1.510 79,5 1,2 19,3 9 

193 Biocombustíveis 2.379 80,6 0,0 19,4 3 

232 Cimento 14.130 80,6 19,4 0,0 3 

329 Produtos diversos 1.375 82,5 0,1 17,4 12 

151 Curtimento e preparações de couro 605 83,6 7,1 9,3 6 

101 Abate e produtos de carne 101.845 83,8 14,1 2,1 14 

132 Tecelagem, exceto malha 4.177 84,0 15,9 0,1 5 

106 Moagem de trigo 14.467 84,1 13,8 2,1 12 

112 Bebidas não alcoólicas 2.503 84,4 15,5 0,1 4 

310 Móveis 1.473 86,4 0,0 13,6 10 

107 Refino de açúcar 20.271 86,8 0,1 13,1 3 

234 Produtos cerâmicos 2.110 87,1 5,3 7,6 6 

104 Óleos e gorduras  46.022 88,0 7,3 4,7 10 

254 Artigos de cutelaria e ferramentas 883 88,1 0,3 11,6 12 

105 Laticínios 17.276 88,4 9,5 2,1 9 

131 Preparação de fibras têxteis 980 89,7 9,2 1,1 6 

141 Confecção de vestuário  8.690 90,4 0,3 9,3 10 

111 Bebidas alcoólicas 20.434 90,5 9,3 0,2 4 

222 Produtos de plástico 2.699 90,6 0,0 9,4 16 

253 Forjaria e tratamento de metais 469 90,5 8,8 0,7 4 

154 Partes para calçados 129 92,0 0,0 8,0 4 

181 Atividade de impressão 217 92,1 0,0 7,9 3 

108 Torrefação e moagem de café 3.232 92,7 3,6 3,7 5 

183 Reprodução de materiais gravados 218 92,7 7,3 0,0 2 

135 Artefatos têxteis, exc. vestuário 1.175 93,0 5,8 1,2 8 

242 Siderurgia 41.227 94,6 1,4 4,0 9 

153 Calçados 8.408 96,1 2,4 1,5 7 

244 Metalurgia de metais não-ferrosos 10.645 97,6 0,0 2,4 3 

325 Instrumentos médicos e ópticos 595 97,6 0,0 2,4 2 

221 Produtos de borracha 8.976 98,5 0,0 1,5 5 

231 Vidro e produtos do vidro 958 98,5 1,2 0,3 4 

252 Tanques e reservatórios metálicos 149 98,9 0,0 1,1 2 

192 Produtos derivados do petróleo 136.496 99,5 0,0 0,5 2 

Média (Baixa e média-baixa tecnologia)  83,6 8,4 8,0 6,5 

Nota: cor cinza destaca valores maiores que 10% do VBPI do subsetor. Os subsetores ‘celulose e outras pastas’ e 

‘ferro-gusa e de ferroligas’ possuem menos de 0,5% da produção diversificada e não foram incluídos na tabela. 

Fonte: Tabulação especial da PIA-Empresa/IBGE. Cálculos e elaboração da autora. 
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São 13 subsetores que diversificaram sua produção em pelo menos dez subsetores 

diferentes, uma heterogeneidade razoavelmente elevada que garante competências tecnológicas 

amplas que, consequentemente, lhes confere maior potencial para continuar diversificando. De 

acordo com Saviotti (2008), quanto mais produtos uma empresa produz, maior é seu potencial 

para produzir outros. Para o autor, a capacidade de produção se diversifica a partir do momento 

em que um produto é lançado, pois ao passo que os consumidores conhecem o produto, os 

produtores passam a observar o comportamento quanto à satisfação e melhorias que podem ser 

implementadas. Assim, os produtores podem projetar e oferecer versões melhoradas do novo 

produto ou serviço que melhor se adapte à demanda emergente. No longo prazo, esse 

aprendizado confere à empresa um novo patamar em termos de conhecimento (SAVIOTTI; 

PYKA, 2004; SAVIOTTI, 2008), que pode resultar em um produto de um subsetor diferente 

do produto original.  

Pode-se combinar a apuração do total de subsetores em que a produção foi diversificada 

e o percentual diversificado para captar os casos de diversificação mais expressivo. Como 

resultado, tem-se a formação de dois grupos entre os subsetores baixa e média-baixa tecnologia: 

a) subsetores que distribuem sua produção em pelo menos dez subsetores, sendo a 

maior parte para perto (ao menos 10% do VBPI): artefatos de concreto e gesso 

(233); outros produtos alimentícios (109); abate e produtos de carne (101); 

moagem de trigo (106); e 

b) subsetores que distribuem sua produção em pelo menos dez subsetores, sendo a 

maior parte para longe (ao menos 10% do VBPI): produtos diversos de papel 

(174); tubos de aço, exceto sem costura (243); produtos diversos de metal (259); 

produtos diversos (329); móveis (310); artigos de cutelaria e ferramentas (254). 

Nota-se que nenhum dos subsetores está nos dois grupos (Tabela 3.4). No caso da 

diversificação para perto, os subsetores de alimentos são mais presentes, um resultado que pode 

ser compreendido dado que, além de características produtivas em comum, podem partilhar de 

várias condições técnicas que envolvem produção e logística, tais como canais de distribuição 

especializados em produtos semiprocessados, meios de transporte refrigerados, utilização de 

agências de regulamentação e controle de produtos alimentícios, fornecedores de insumos e 

matérias-primas agropecuárias, fornecedores de embalagens especializadas, compradores de 

grande escala e profissionais qualificados (como agrônomo, nutricionista, engenheiro de 

alimentos, técnico em conservação e qualidade de alimentos, etc.). Este tipo de diversificação 
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para perto retrata o argumento de Jacobs (1969) e Gort (1962) de que o setor principal de 

atuação tem muita relação com a extensão para a qual a diversificação das operações ocorre. 

Quanto à diversificação para longe, os subsetores que formam esse grupo são mais 

heterogêneos, conforme visto na Tabela 3.4.  

 

Tabela 3.5 – Diversificação produtiva dos subsetores manufatureiros de alta e média-alta tecnologia, 

Brasil, 2013 

Cód. 

CNAE 
Subsetores a três dígitos 

VBPI total 

(milhão de 

R$ correntes) 

Subsetor 

principal  

(%) 

Dentro do setor 

principal (%) 

Outros 

setores 

(%) 

Nº de 

subsetores 

que atua 

265 Instrumentos de medida 1.497 49,5 0,0 50,5 6 

332 Instalação de M&E 91 51,8 0,0 48,2 7 

263 Equip. de comunicação 16.720 59,0 41,0 0,0 6 

209 Químicos diversos 2.830 63,1 0,2 36,7 3 

264 Aparelhos de recepção áudio/vídeo 10.396 64,0 32,5 3,5 7 

262 Equip. de informática e periféricos 9.781 67,6 32,3 0,1 12 

202 Químicos orgânicos 36.829 69,9 29,9 0,2 8 

286 Máquinas de uso industrial 2.080 71,6 11,0 17,4 8 

281 Motores, bombas e compressores 4.047 71,9 4,4 23,7 6 

203 Resinas e elastômeros 2.610 73,0 13,9 13,1 3 

272 Pilhas e baterias 680 76,4 0,0 23,6 4 

275 Eletrodomésticos 9.674 77,3 0,0 22,7 3 

206 Produtos de limpeza e higiene 11.683 77,5 2,9 19,6 6 

204 Fibras artificiais e sintéticas 380 77,6 0,0 22,4 7 

284 Máquinas-ferramenta 755 78,4 6,2 15,4 2 

279 Aparelhos elétricos diversos 875 80,0 0,7 19,3 10 

283 M&E para agricultura e pecuária 15.101 84,1 10,1 5,8 3 

294 Peças e acessórios para veículos 12.464 84,3 0,5 15,2 9 

271 Geradores e transformadores 13.926 84,3 6,2 9,5 2 

205 Defensivos agrícolas  21.637 85,3 14,7 0,0 7 

292 Caminhões e ônibus 8.183 85,4 0,0 14,6 5 

285 Máquinas para extração mineral 3.017 86,4 1,2 12,4 14 

261 Componentes eletrônicos 40 86,6 9,1 4,3 9 

273 Equip. para distribuição de energia 2.169 86,8 1,0 12,2 15 

267 Instrumentos ópticos e fotográficos 7 86,9 0,0 13,1 6 

303 Veículos ferroviários 363 86,9 0,0 13,1 6 

291 Automóveis e utilitários 64.303 88,4 11,6 0,0 10 

212 Produtos farmacêuticos 6.836 88,6 9,4 2,0 4 

331 Manutenção de M&E 1.645 90,2 2,1 7,7 2 

207 Tintas e vernizes 3.351 92,1 5,6 2,3 5 

282 M&E de uso geral 3.314 95,5 0,5 4,0 19 

293 Cabines, carrocerias e reboques 746 95,6 0,4 4,0 3 

201 Químicos inorgânicos 22.599 98,1 1,2 0,7 2 

274 Lâmpadas e equip. de iluminação 247 99,1 0,0 0,9 9 

309 Outros equip. de transporte 9.104 99,2 0,0 0,8 4 

 Média (Alta e média-alta tecnologia) 299.980  80,4 7,1 12,5 6,6 

Nota: cor cinza destaca valores maiores que 10% do VBPI do subsetor.  
Fonte: Tabulação especial da PIA-Empresa/IBGE. Cálculos e elaboração da autora.  

 

 

Um alto nível de diversificação para longe exibe subsetores que conseguem fazer ajustes 

necessários na sua capacidade produtiva, aprender novas tecnologias e superar problemas 
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utilizando diversos métodos e técnicas que cada linha de produção exige. Por isso, eles também 

estão mais aptos a se reestruturar e superar cenários negativos na demanda ou outra variação 

pontual em uma de suas áreas de atuação (KOREN; TENREYRO, 2013; ZAHAVI; LAVIE, 

2013). Isso ocorre por que as empresas que possuem maior capacidade de absorção têm também 

maior capacidade organizacional e domínio de suas competências (LIN; CHANG, 2015). 

Assim, como Jacobs (1969) sugeriu, uma maior diversidade setorial contribui para o 

aprofundamento da diversificação produtiva, uma vez que as plantas industriais desses 

subsetores dominam várias áreas de conhecimento e capacidades técnico-produtivas. 

Na categoria de alta e média-alta tecnologia há 35 subsetores com produção 

diversificada (Tabela 3.5). A produção realizada no subsetor de origem é, em média, de 80,3%, 

e aqui há uma diferença significativa a favor da diversificação para longe. Em média, 12,5% da 

produção desses subsetores foi realizada fora do setor original, enquanto 7,1% foi feita dentro 

do mesmo setor. Como apontado, a diversificação para longe exige maior esforço por parte do 

subsetor que a realiza, mas também representa uma habilidade interna inerente aos setores que 

utilizam tecnologias mais complexas. Esses setores têm domínio sobre tecnologias produtivas 

mais avançadas e fazem bastante P&D (PAVITT, 1984). Isso faz com que eles tenham potencial 

grande para atuar em diversas áreas. 

Dividindo os subsetores de alta e média-alta tecnologia (Tabela 3.5) nos dois grupos 

elencados anteriormente, tem-se os seguintes subsetores nos respectivos grupos (renomeados 

resumidamente): 

a) diversificação para perto: equipamentos de informática e periféricos (262); 

automóveis e utilitários (291); 

b) diversificação para longe: aparelhos elétricos diversos (279); máquinas para 

extração mineral (código 285); equipamentos para distribuição de energia (273). 

A diversificação para perto ocorreu com maior intensidade nos subsetores que possuem 

diversas subcategorias. Por exemplo, o código 26 está estruturado em oito subsetores, e o 

código 29 possui cinco, e além disso, todos eles possuem uma alta complementariedade na sua 

produção. 

Há ainda vários outros subsetores que diversificaram em maior proporção para longe. 

Mais especificamente, metade dos subsetores diversificaram pelo menos 10% de sua produção 

para longe do seu subsetor principal (Tabela 3.5). Essa é uma característica relevante para a 

categoria de alta e média-alta intensidade tecnológica, que confirma que nesse grupo estão os 
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subsetores mais dinâmicos tecnologicamente e que possuem competências técnico-produtivas 

diversas, o que favorece a dispersão da produção entre subsetores com produtos menos 

similares entre si.  

Tanto a diversificação para perto quanto para longe refletem as possibilidades de 

diversificação que Penrose (1959) apontou a partir de combinações da base produtiva ou 

tecnológica e a área de mercado. As variações acontecem dentro da área de especialização (ao 

ampliar a produção para subsetores que utilizam a mesma base tecnológica) ou então para outras 

áreas mais distantes (diferentes mercados ou base tecnológica).  

A partir dessa comparação no comportamento dos subsetores de maior intensidade 

tecnológica, pode-se apontar para o fato de que a manufatura brasileira possui subsetores de 

menor intensidade tecnológica que se concentram em suas competências centrais e diversificam 

para subsetores próximos tecnologicamente. Já os subsetores de alta e média-alta intensidade 

tecnológica diversificam relativamente mais para subsetores com características menos 

similares. Dessa forma, entende-se que os subsetores com tecnologias mais complexas têm 

maior potencial e capacidade de variar sua produção, ou seja, suas competências abrem um 

caminho mais largo de possibilidades para produzir em relação aos subsetores de menor 

intensidade tecnológica. 

Após analisar as diferenças subsetoriais da diversificação, propõe-se uma comparação 

dos indicadores econômicos entre os subsetores mais e menos diversificados. Com isso ficarão 

mais demarcados as diferenças entre subsetores diversificados. 

 

3.4.4 Desempenho dos subsetores mais e menos diversificados 

 

Ao analisar apenas os subsetores que diversificaram sua produção, surge uma questão: 

níveis de diversificação diferentes apresentam resultados econômicos diferentes? Para dar uma 

resposta é preciso verificar se há diferença no desempenho dos subsetores mais e menos 

diversificados. Para tanto, os subsetores foram ordenados a partir do percentual da produção 

diversificada e divididos em quartis. A próxima etapa foi comparar os respectivos subsetores 

com seus pares que não diversificaram a produção. Com isso é possível calcular a razão entre 

os resultados dos dois conjuntos (diversificado e não diversificado).  
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Visando melhor exposição dos dados, a Tabela 3.6 foi montada com os resultados 

apenas dos subsetores do primeiro e do último quartil mais diversificado para o ano de 201329. 

 

Tabela 3.6 – Razão entre os indicadores: subsetor diversificado versus não diversificado, Brasil, 2013 

 
CNAE 

2.0 
Subsetores a três dígitos 

PO/ 

UL 

W/ 

PO 

VBPI/ 

PO 

VTI/ 

PO  

RLV/ 

PO 
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UL  
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UL  

RLV/ 

UL  
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265 Instrumentos de medida 5,7 1,2 1,8 1,0 1,7 10,2 5,8 9,7 

332 Instalação de M&E 4,1 2,5 2,6 1,3 4,6 10,5 5,3 18,6 

172 Papel, cartolina, papel-cartão 3,5 1,2 1,2 1,8 1,2 4,3 6,2 4,2 

233 Artefatos de concreto e gesso 3,3 2,6 3,2 2,8 3,1 10,5 9,3 10,2 

263 Equipamentos de comunicação 24,3 1,8 4,0 4,3 3,1 96,2 104,8 75,2 

209 Preparados químicos diversos 5,5 1,0 1,1 1,1 1,1 6,3 6,3 6,1 

264 Aparelhos de recepção áudio/vídeo 7,1 1,5 2,3 2,8 2,1 16,3 20,0 15,3 

109 Outros produtos alimentícios 15,9 1,8 3,6 3,7 1,8 57,2 58,1 28,8 

174 Produtos diversos de papel 7,2 2,1 3,1 3,3 3,0 22,4 23,7 21,9 

134 Acabamentos em artefatos têxteis 2,8 1,1 2,1 1,4 2,0 5,7 3,8 5,6 

182 Serviços de pré-impressão 7,7 1,3 2,0 1,9 1,9 15,1 14,3 14,6 

262 Equip. de informática e periféricos 14,0 0,8 0,8 0,8 0,7 11,9 10,7 10,4 

239 Pedras e minerais não-metálicos 3,4 2,4 2,5 2,7 2,3 8,5 8,9 7,8 

245 Fundição 11,3 1,1 1,2 1,5 1,2 13,2 16,5 13,1 

202 Químicos orgânicos 5,1 1,9 3,5 3,4 3,5 17,9 17,7 17,9 

122 Produtos do fumo 12,1 2,3 2,4 2,8 2,4 28,5 33,6 28,8 

243 Tubos de aço, exc. sem costura 2,2 1,4 1,7 1,4 1,6 3,7 3,0 3,5 

286 Máquinas de uso industrial 9,2 1,6 1,8 1,6 1,8 16,9 14,7 16,3 

281 Motores, bombas e compressores 2,5 1,6 1,3 1,1 1,2 3,2 2,6 3,1 

133 Tecidos de malha 3,1 1,2 1,0 1,1 1,0 3,1 3,4 3,1 
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lt
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141 Confecção de vestuário 12,9 1,3 1,5 1,3 1,3 18,7 16,8 16,8 

111 Bebidas alcoólicas 8,2 1,0 2,2 3,2 2,0 18,1 26,3 16,3 

253 Forjaria e tratamento de metais 4,7 1,4 1,7 1,9 1,8 8,1 9,1 8,4 

222 Produtos de plástico 4,5 1,4 2,2 2,2 2,0 9,8 10,1 9,1 

154 Partes para calçados 15,1 1,1 1,3 1,5 1,5 20,2 23,2 21,9 

181 Atividade de impressão 2,0 1,6 2,1 1,9 2,1 4,2 3,8 4,2 

207 Tintas e vernizes 5,4 1,0 1,3 1,4 1,2 6,9 7,3 6,7 

108 Torrefação e moagem de café 1,8 2,7 2,3 2,2 1,9 4,0 3,9 3,4 

183 Reprodução de materiais gravados 2,1 1,4 1,1 1,1 1,0 2,2 2,4 2,2 

135 Artefatos têxteis, exc. vestuário 3,2 1,4 1,7 1,4 1,7 5,4 4,3 5,5 

242 Siderurgia 9,2 1,7 2,5 2,6 2,4 22,8 23,6 22,6 

282 M&E de uso geral 3,1 1,4 1,5 1,7 1,5 4,6 5,1 4,5 

293 Cabines, carrocerias e reboques 1,8 1,1 1,8 2,6 1,7 3,2 4,7 3,1 

153 Calçados 3,5 1,0 1,5 2,0 1,5 5,2 6,9 5,2 

244 Metalurgia de metais não-ferrosos 5,8 1,3 0,9 1,3 0,9 5,2 7,7 5,1 

325 Instrumentos médicos e ópticos 5,7 1,1 1,3 1,4 1,3 7,3 8,2 7,4 

201 Químicos inorgânicos 2,4 1,3 3,4 2,1 3,5 8,3 5,1 8,6 

221 Produtos de borracha 2,7 1,6 2,3 2,0 1,9 6,3 5,6 5,2 

231 Vidro e produtos do vidro 2,1 1,1 1,2 1,1 1,2 2,5 2,3 2,5 

252 Tanques e reservatórios metálicos 4,8 1,3 1,5 1,4 1,5 7,3 6,6 7,3 

 
Média do primeiro quartil 7,5  1,6 2,2 2,1 2,1 18,1 18,4 15,7 

Média do último quartil 5,1 1,4 1,8 1,8 1,7 8,5 9,2 8,3 

Nota: Foram excluídos os subsetores com menos de 1% de produção diversificada. 

Fonte: Tabulação especial da PIA-Empresa/IBGE. Cálculos e elaboração da autora. 

 

                                            
29 Para uma informação completa, os indicadores para todos os subsetores estão dispostos no Apêndice E. 
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Os resultados prévios baseados na média destes dois quartis demonstram que há 

diferença de desempenho quando se considera o nível da diversificação. Espera-se que 

subsetores que produzem bens de vários subsetores tenham acesso a uma maior diversidade de 

recursos e tecnologias (HOLANDA FILHO, 1983; GARCIA-VEGA, 2006), o que pode levá-

los a obter vantagem econômica dessa diversificação. Os subsetores mais diversificados (do 

primeiro quartil) apresentaram desempenho econômico superior ao dos menos diversificados 

(do último quartil) em todos os indicadores da Tabela 3.6. O porte em termos de número de 

trabalhadores (PO/UL) das plantas de subsetores do primeiro quartil é 7,5 vezes maior para o 

conjunto que diversificou em relação ao que não diversificou, enquanto no último quartil essa 

diferença é de cinco vezes. A produção industrial por planta produtiva (VBPI/UL) ou agregação 

de valor por planta (VTI/UL) foi o dobro nos subsetores do primeiro quartil em relação aos do 

último quartil. 

Cabe aqui um destaque aos subsetores de equipamentos de comunicação, outros 

produtos alimentícios, produtos diversos de papel, químicos orgânicos e máquinas de uso 

industrial, que tiveram desempenho bastante superior em relação à parcela não diversificada. 

Por exemplo, para o subsetor de equipamentos de comunicação (263) o VTI gerado por 

empregado e o VTI por unidade local das plantas diversificadas são, respectivamente, quatro e 

105 vezes maior que nas plantas não diversificadas. Pode ser que existam outros fatores que 

ajudam a ampliar essa grande diferença, mas é válido considerar que a diversificação está entre 

eles, dado que esse perfil se replica para toda a manufatura. 

No caso do último quartil mais diversificado, as diferenças nos indicadores são menos 

marcantes, embora algumas situações chamem atenção, como é o caso dos subsetores de partes 

para calçados, confecção de vestuário, bebidas alcoólicas e siderurgia. No subsetor de partes 

para calçados (154), as plantas diversificadas têm maior porte frente às não diversificadas, como 

também um VTI gerado por empregado apenas 1,5 vezes maior que nas plantas não 

diversificadas, e ainda, valor de produção por unidade local 20 vezes maior a favor das plantas 

diversificadas. 

Ao contrário dos subsetores do primeiro quartil, que possuem uma relação mais 

acentuada entre subsetores diversificados e não diversificados – como, por exemplo, a receita 

por unidade local (RLV/UL) maior que dez vezes na maioria dos casos –, o conjunto do último 

quartil tem subsetores com receita média superior entre duas a dez vezes nos subsetores 

diversificados, em sua maior parte. 
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Em suma, há uma diferença positiva no desempenho econômico dos subsetores com 

plantas industriais diversificadas comparativamente àqueles com plantas industriais não 

diversificadas. Chama atenção que em alguns subsetores essa diferença chega a ser maior que 

uma dezena em alguns indicadores específicos exibidos na Tabela 3.6, sobretudo dos subsetores 

com maior grau de diversificação.   

 

3.4.5 Relação entre o porte e a diversificação  

 

A seção anterior demonstrou que, no âmbito do subsetor, as plantas industriais 

diversificadas são proporcionalmente maiores que as não diversificadas. Alguns autores 

também destacam que são as grandes firmas que promovem a diversificação produtiva (GORT, 

1962; HOLANDA FILHO, 1983; GRANSTRAND; PATEL; PAVITT, 1997; KRETZER, 

2015). Visão oposta a essa linha de argumentação diz que a capacidade de diversificação não é 

limitada pelo porte das firmas já que ela pode ser influenciada pelo tipo de tecnologia utilizada 

(genérica ou específica) e área de atuação (um mercado saturado ou em expansão) (PENROSE, 

1959; HAUSMANN; RODRIK, 2003; SAVIOTTI; PYKA, 2012). Uma firma que alcançou 

uma posição relativamente satisfatória e segura em sua área de atuação pode optar por investir 

em áreas que parecem mais promissoras do que promover uma expansão em áreas já existentes 

(PENROSE, 1959), independente de seu tamanho. Certamente, o porte influencia a 

diversificação, mas será que há uma relação linear com o porte ao nível subsetorial? Isto é, à 

medida que o porte do subsetor aumenta, também há uma expansão no nível de diversificação 

da produção?  

Para verificar se há uma relação linear no caso brasileiro, foram consideradas quatro 

medidas porte: i) valor da produção industrial dividido por unidades locais diversificadas 

(VBPI/UL); ii) grau de concentração do pessoal ocupado das 12 maiores firmas de cada 

subsetor (C12)30, dado pela razão entre o total de pessoas ocupadas nas doze maiores empresas 

e o total de pessoas ocupadas no subsetor; iii) número total de empregados dividido por UL 

diversificadas; e iv) faturamento líquido dividido por UL diversificadas (RLV/UL). A 

diversificação foi mensurada como apontado na equação (3.1) exposta na seção 3.3.1. 

 

 

                                            
30 O Indicador de concentração é produzido pelo IBGE via informações disponíveis no Cadastro Central de 

Empresas – Cempre e mensura as quatro (c4), oito (c8) e doze (c12) maiores empresas de cada subsetor. O mesmo 

cálculo foi feito com o índice c4 e c8 e o resultado foi similar. 
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Gráfico 3.2 – Relação entre diversificação produtiva e porte para os subsetores da manufatura brasileira, 

2013 

 

(3.2a) Porte pelo valor da produção         (3.2b) Porte pelo índice de concentração 

 

       (3.2c) Porte pelo número de empregados  (3.2d) Porte pelo faturamento 

Fonte: Extração especial da PIA-Empresa/IBGE e CEMPRE/IBGE. Cálculos e elaboração própria.  

 

O Gráfico 3.2 evidencia que não há uma forte relação direta entre o porte e o nível de 

diversificação dos subsetores manufatureiros. A linha de tendência nos quatro gráficos é muito 

pouco inclinada. Nos Gráficos 3.2a, 3.2c e 3.2d nota-se a presença de alguns poucos subsetores 

outliers que influenciam em demasia o resultado, mas, mesmo se eles fossem excluídos, a 

inclinação da curva de tendência não seria fortemente positiva para alterar o resultado da 

correlação. No caso do Gráfico 3.2b, nota-se que as 12 empresas que concentram o maior 

número de empregados não correspondem às diversificadas, dado que a correlação das variáveis 

também não é fortemente positiva. 

Assim, não se pode dizer que a diversificação da produção ocorre essencialmente por 

meio da atuação das empresas grandes, pois não foi encontrada uma relação linear entre 

diversificação e porte. O que se observa é que os subsetores diversificados são compostos por 

empresas variadas e a capacidade de diversificação não é explicada apenas pelo tamanho das 

empresas.  
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3.5 Considerações finais 

 

A presente análise da diversificação foi feita sobre a ótica das plantas produtivas 

industriais agregadas em cerca de 100 subsetores da manufatura brasileira. Verificou-se que, 

dessas plantas, uma parcela pequena é diversificada, isto é, fabricam na mesma planta bens 

classificados em dois ou mais subsetores industriais incluindo o seu próprio subsetor de origem. 

No entanto, os indicadores econômicos revelaram que essa parcela diversificada tem melhor 

desempenho em termos de produtividade, faturamento médio, geração de valor agregado e 

salário médio. Ademais, foi verificado que maiores níveis de diversificação são recompensados 

com melhores desempenhos nos indicadores econômicos dos subsetores manufatureiros. 

Em 2013, as plantas industriais diversificadas realizaram quarenta por cento de toda 

produção manufatureira, apesar de representarem apenas três por cento das plantas industriais, 

o que indica que são plantas de grande porte. O nível de diversificação produtiva variou bastante 

entre os setores e subsetores industriais e não foi encontrada relação bem definida com a 

intensidade tecnológica, porte e intensidade no uso dos fatores produtivos. Apesar de as plantas 

industriais diversificadas possuírem maior porte que as não diversificadas, não foi identificada 

uma forte relação linear entre níveis de diversificação e porte. Assim, pode-se dizer que as 

plantas que diversificam sua produção são grandes, porém nem todas as grandes são 

diversificadas. 

A produção diversificada pode ter dois destinos: para subsetores que fazem parte do 

mesmo setor (diversificação para perto ou intrasetorial) e para subsetores que não fazem parte 

do mesmo setor (diversificação para longe ou intersetorial). Entre 2007 e 2013, a parcela da 

produção diversificada manteve-se praticamente inalterada, mas houve um movimento em 

direção à diversificação para perto em detrimento da diversificação para longe. Isso evidencia 

um movimento de volta ao foco, ou seja, de concentrar os esforços produtivos nas famílias de 

produtos que envolvem competências similares. Em especial, notou-se que os subsetores 

produtivos classificados na categoria de baixa e média-baixa tecnologia diversificaram mais 

para perto e os subsetores de alta e média-alta tecnologia diversificaram mais para longe. Com 

isso conclui-se que subsetores de menor intensidade tecnológica, dadas as competências 

adquiridas, não tendem a dirigir-se para subsetores muito diferentes em termos produtivos e 

tecnológicos. Já os subsetores de maior complexidade tecnológica tendem a ter capacidades 

técnico-produtivas aplicáveis a um conjunto mais amplo de subsetores produtivos. 
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Dado que a diversificação gera efeitos positivos na estrutura produtiva, estimula o 

desenvolvimento tecnológico e ainda diminui os riscos durante uma crise de demanda de um 

produto particular, políticas públicas poderiam ser utilizadas para promover a diversificação 

produtiva em setores em que há viabilidade para produzir bens em base compartilhada. Mesmo 

não sendo o foco deste trabalho, tem-se insumos para apontar brevemente algumas ações que 

poderiam ser implementadas para alavancar a diversificação produtiva.  

Uma base produtiva requer processos de produção e mão de obra para operá-la. Vários 

subsetores partilham requisitos produtivos e habilidades ocupacionais próximas dos mais 

variados níveis de qualificação. Nesse sentido, os formuladores de políticas poderiam 

identificar habilidades produtivas técnicas comuns a vários subsetores e estimulá-las. Além 

disso, o mapeamento das profissões das plantas mais diversificadas poderia auxiliar no desenho 

de políticas de qualificação da mão de obra.  

Muitas vezes a capacitação tecnológica é a barreira que limita as empresas a expandirem 

sua produção para outros setores. Para tanto, poderiam fomentar o avanço tecnológico das 

plantas produtivas, o que demanda equipamentos mais modernos e técnicas produtivas mais 

sofisticadas, ou seja, que facilitem a integração das etapas produtivas. Complementarmente, 

pode-se aproveitar do conhecimento gerado em universidades e institutos públicos de pesquisa 

com finalidade setorial bem delimitada – como a Embrapa, Fiocruz e o Departamento de 

Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) – para auxiliar as empresas a resolverem problemas 

técnico-produtivos e também estimular parcerias visando a capacitação tecnológica. Nesse 

sentido políticas que facilitem a troca de conhecimento entre as instituições podem dar acesso 

a tecnologias facilitadoras da diversificação produtiva. Este último ponto é especialmente 

relevante para o setor de alta tecnologia, que possui uma dinâmica de mudança tecnológica 

mais rápida.  

Ademais, tecnologias transversais podem ser fomentadas em editais de inovação e 

subvenção, as quais ajudariam as empresas a ampliarem seu conhecimento tecnológico em 

áreas que combinam com seu setor de atuação principal e a absorver conhecimentos de outras 

áreas complementares. 
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4 VIZINHANÇA SETORIAL NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 

 

 

4.1 Introdução 

 

Este estudo se propõe a analisar a proximidade em termos produtivos e tecnológicos 

existente entre os setores da manufatura. A proximidade é normalmente abordada em termos 

geográficos como uma distância cartesiana entre dois pontos. No entanto, propõe-se medi-la de 

um ponto de vista diferente, em que o conhecimento é a métrica das distâncias. Este ponto de 

vista é relevante pois cada vez mais tecnologias de produção se interligam e compartilham 

fatores produtivos em busca de economias de escala e escopo. Junto a isso estão os efeitos dos 

transbordamentos – ou spillovers – de conhecimento e tecnologia que favorecem as condições 

produtivas de setores que possuem alguma característica similar a ponto de poder internalizar 

ações produzidas em outros setores.  

Sabe-se que os setores produtivos não atuam de forma isolada do restante da economia, 

por isso é importante analisar como as relações ocorrem. A proximidade entre setores impacta 

positiva ou negativamente seus vizinhos. Um setor próximo pode estimular o crescimento de 

setores vizinhos através do seu próprio crescimento e de modernização tecnológica, ou ao 

contrário, o fraco desenvolvimento tecnológico de um setor pode influenciar um lento avanço 

ou gradual atraso tecnológico dos setores que estão sob sua influência. 

Neste capítulo o objetivo será avaliar a existência de uma proximidade setorial na 

indústria de transformação brasileira no período recente. A questão a ser investigada é se a 

proximidade entre os setores industriais pode ser explicada por fatores produtivos e 

tecnológicos? Essa proximidade produz efeitos que transbordam para os setores vizinhos? 

Pretende-se defender que a amplitude de ações ou políticas direcionadas a um setor não se limita 

ao seu espaço produtivo, mas também se dissipa para outros setores. 

Estudos prévios que abordaram a questão da proximidade cognitiva na indústria 

elaboraram medidas proxy para captar a correlação entre os setores e seus efeitos. Por exemplo, 

Hidalgo et al. (2007) utilizaram dados de comércio exterior (exportação, especificamente) para 

mostrar que um país que exporta determinado bem tem maior probabilidade de exportar outro 

bem relacionado. Frenken, Van Oort e Verburg (2007) utilizaram a entropia (através de um 

vetor) para mostrar que a existência de setores relacionados produz efeitos positivos no 

crescimento do emprego e da produção regional. Boschma e Iammarino (2009) mostraram 
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através de dados de comércio intrarregional que a presença de uma variedade de setores 

relacionados contribui para o crescimento econômico regional.  

Entretanto, a literatura sobre proximidade setorial não aponta como os setores se 

relacionam utilizando dados diretos de produção e ainda, qual o efeito gera para os próprios 

setores, e este será o foco deste capítulo. Para tanto serão utilizados dados inéditos de produção 

de plantas industriais multiprodutos instaladas no Brasil, disponibilizados na forma de uma 

matriz de produção elaborada pelo IBGE31 com dados da Pesquisa Industrial Anual Empresa 

(PIA-Empresa) exclusivamente para esta finalidade. Outra contribuição autêntica será propor 

um índice que capte as habilidades produtivas e tecnológicas relacionadas às ocupações dos 

trabalhadores, dado que diversas ocupações têm papel crucial para diferentes setores. A 

vizinhança será testada através de modelos de econometria espacial, considerando que os 

trabalhadores que atuam nessas plantas estão diretamente relacionados com a produção e o 

desenvolvimento tecnológico dos setores nos quais produzem. A forma de aplicação dos 

modelos espaciais configura-se uma contribuição à literatura, que geralmente utiliza esses 

modelos para analisar vizinhanças geográficas. Aqui eles serão aplicados à proximidade 

cognitiva e tecnológica setorial, o que confere um caráter inovador ao trabalho. 

Os resultados confirmam que há uma relação de proximidade cognitiva e tecnológica 

entre os setores industriais. Setores que possuem trabalhadores com habilidades produtivas e 

tecnológicas tendem a ter, em sua vizinhança, setores com as mesmas características, além 

disso, a vizinhança é maior entre setores que possuem o mesmo nível tecnológico. Como 

resultado, setores vizinhos são beneficiados via efeitos marginais positivos sobre a 

produtividade e investimento produtivo. 

Este trabalho está estruturado da seguinte forma. Após essa introdução apresenta-se a 

seção 4.2 com conceitos teóricos sobre spillovers setoriais e proximidade cognitiva; a seção 4.3 

apresenta a forma como se construiu as variáveis relacionadas ao capital humano e a matriz de 

produção que captam a vizinha setorial; na seção 4.4 detalha-se a metodologia de avaliação de 

dependência espacial; a seção 4.5 exibe os resultados através de análise descritiva e 

especificações econométricas; por fim, na seção 4.6 são feitas algumas considerações finais. 

 

 

                                            
31 Agradeço o apoio dos técnicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) responsáveis pela 

Pesquisa Industrial Anual (PIA) que se disponibilizaram a discutir e preparar a referida matriz. 
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4.2 Referencial teórico 

 

4.2.1 Spillovers tecnológicos e setoriais 

 

A produção e o uso de novas tecnologias e conhecimentos por parte das firmas 

pressupõe que outros agentes poderão se apropriar de benefícios gerados por ela, o que remete 

ao conceito de spillovers tecnológicos. O conhecimento não possui fronteiras bem definidas e 

pode circular entre diferentes firmas e setores, contudo, alguns pré-requisitos são necessários, 

uma vez que ele não é facilmente copiado ou transferido (TEECE, 1986; COHEN; 

LEVINTHAL, 1990; BRESCHI; LISSONI, 2001). Obter domínio sobre uma nova tecnologia 

envolve esforços, habilidades e investimentos (LALL, 1992). Isso ocorre por que as firmas têm 

domínio sobre sua própria tecnologia, mas um domínio menor sobre tecnologias similares e 

menor ainda sobre tecnologias diferentes da sua rotina. 

A transferência de conhecimento requer que o receptor possua capacidade para 

identificar, interpretar e explorar o novo conhecimento (TEECE, 1986; MALERBA; 

ORSENIGO, 1993; CASTALDI; FRENKEN; LOS, 2015). Como o conhecimento têm caráter 

cumulativo e tácito (TEECE, 1986; DOSI, 1988; HAUSMANN et al., 2013), leva tempo até 

que as competências sejam estabelecidas e dominadas por seus usuários (MALERBA; 

ORSENIGO, 1993; FRENKEN; VAN OORT; VERBURG, 2007).  

A forma como os spillovers de conhecimento e tecnologia ocorrem pode indicar como 

um setor produtivo se relaciona com outro. Ativos e competências complementares retidos por 

um setor poderão ser utilizados por outros com os quais ele se articula. Assim, um avanço 

tecnológico em um setor pode surtir efeito diretamente, por exemplo, nas inovações de outro. 

Identificar essa relação é importante para entender como os transbordamentos de conhecimento 

e tecnologia ocorrem e quais os efeitos disso na estrutura produtiva.  

O conceito de spillovers foi amplamente abordado por diversos autores que trataram de 

aglomerações espaciais e clusters setoriais. De maneira diferente, pretende-se conferir uma 

abordagem focada não na distância geográfica dos transbordamentos, mas na relevância da 

proximidade produtiva e tecnológica. Entende-se que a tecnologia e o conhecimento 

transbordam mais facilmente quando há elementos comuns e capacidades adquiridas 

previamente (CAPELLO, 2009). Portanto a distância cognitiva ou do conhecimento e 

tecnologia utilizados também são relevantes para uma medida de proximidade setorial e dos 

spillovers relacionados. 
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4.2.2 A teoria da proximidade cognitiva 

 

Apesar de algumas formas de proximidade não-geográfica32 serem difíceis de mensurar 

empiricamente, pois exigem o levantamento de inúmeras variáveis a respeito de tecnologias, 

capacidades produtivas, mercados, produtos, setores, entre outros itens, a literatura 

especializada evoluiu na última década quanto à proximidade cognitiva.  

Boschma (2005) identificou cinco dimensões da proximidade, ampliando a proposta de 

Torre e Gilly (1999) que apresentaram inicialmente uma delas. A primeira é a proximidade 

geográfica, que é dada pela distância espacial entre os agentes, em termos absolutos ou 

relativos. Há também a proximidade cognitiva, relacionada à base de conhecimento comum 

entre agentes; organizacional que abrange interações com atores que partilham o mesmo espaço 

e conhecimento; social que inclui relações entre agentes no nível microeconômico baseadas em 

confiança, parcerias e experiência (BOSCHMA, 2005); e a institucional que está associada a 

relações de interação no nível macroeconômico conduzidas por normas e regras (TORRE; 

GILLY, 1999; BOSCHMA, 2005).  

A seguir mostra-se como a proximidade não-geográfica foi tratada pela literatura no 

intuito de indicar como os setores se relacionam e compartilham recursos e conhecimentos. 

 

Base produtiva e área de mercado 

Penrose (1959) discorreu sobre o processo de diversificação das firmas, e apontou dois 

fatores relevantes que podem lançar luz à relação de proximidade entre os setores. O primeiro 

é a base produtiva e tecnológica utilizada pelas firmas, que envolve cada tipo de atividade 

produtiva e suas máquinas, processos, qualificações e matérias-primas. O segundo fator é a área 

de mercado, que indica cada grupo de clientes que a firma espera alcançar utilizando uma 

mesma estratégia que pode ser replicada em outros mercados. A junção desses dois fatores 

define as possibilidades de atuação da firma, gerando três alternativas (PENROSE, 1959, p. 

177): utilizar a mesma base produtiva para produzir produtos novos e atuar em novos mercados; 

mudar a base produtiva para produzir novos bens e expandir a atuação num mercado já 

existente; ou ainda, utilizar uma nova base produtiva para produzir novos produtos em novos 

                                            
32 A distância geográfica foi abordada em importantes estudos sobre aglomerações econômicas. Marshall (1890) 

foi um dos primeiros a apontar fatores que estimulam a concentração geográfica das firmas baseados na presença 

de trabalhadores especializados, na oferta de insumos pouco comercializáveis e no fluxo de informações que 

circula melhor a pequenas distâncias. Thünen (1826), Christaller (1935), Lösch (1940) e Isard (1956) defenderam 

os custos de transporte para a decisão da firma quanto à sua localização ótima. Optou-se neste trabalho por uma 

abordagem que prioriza a distância cognitiva entre os agentes. 
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mercados. De acordo com Penrose (1959) a firma poderá não ter sucesso se expandir para outros 

setores muito avessos aos que têm conhecimento. A combinação da base produtiva e 

tecnológica e áreas de mercado permite com que diversifiquem sua produção aproveitando-se 

de competências e recursos que já possui, desta forma, a otimização dos recursos direciona a 

produção para produtos próximos tecnologicamente e que compartilham características 

produtivas.  

 

Espaço do produto 

Hidalgo et al. (2007) e Hausmann et al. (2013) abordaram a questão da vizinhança ao 

nível de classes de produtos ao utilizar o fluxo de comércio entre países. Os autores elaboraram 

uma matriz de proximidade a partir da probabilidade condicional de exportar o bem i dado que 

o país exporta o bem j (HIDALGO et al., 2007). Assim, os autores sugerem um espaço do 

produto que define a conexão entre bens através de uma rede, a qual transmite a ideia de 

vizinhança adotada neste estudo. Eles propõem que a tecnologia, o capital, as instituições e 

habilidades necessárias para fazer novos produtos são mais facilmente adaptadas a partir de 

alguns produtos do que de outros, geralmente a partir de produtos próximos (HIDALGO et al., 

2007), mas não necessariamente do mesmo setor de atividade33. Um exemplo que citam é: um 

país com habilidade em exportar maçãs provavelmente terá a maioria das condições para 

exportar peras, mas se considerar um negócio diferente como mineração, as habilidades 

desenvolvidas para exportar maçãs serão pouco úteis. Assim, constroem a hipótese de que 

produtos próximos têm maior probabilidade de serem exportados em conjunto (HIDALGO et 

al., 2007; HAUSMANN et al., 2013).  

 

Variedade relacionada 

O conceito de variedade relacionada vem sendo extensivamente abordado nos últimos 

dez anos. É definido como “setores que estão relacionados em termos de competências 

complementares ou partilhadas” (BOSCHMA; IAMMARINO, 2009, p. 292-293) que para 

tanto demandam comunicação e trocas mútuas de conhecimento ou ativos produtivos. No 

entanto, o enfoque das pesquisas deste tema recai sobre o impacto da variedade em termos 

regionais, não setoriais.  Considera a hipótese de que firmas de setores diferentes, mas 

                                            
33 Embora os autores não enfatizem as vantagens locais da aglomeração dado que utilizam uma abordagem no 

âmbito nacional, está implícito na análise que os benefícios da aglomeração são relevantes, e também que existem 

aspectos na esfera nacional, por exemplo instituições, que ajudam a explicar em alguns casos a proximidade 

setorial. 
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relacionados, tiram melhor proveito de spillovers de conhecimento do que firmas em atividades 

não relacionadas (FRENKEN; VAN OORT; VERBURG, 2007). Alguns trabalhos utilizaram 

dados de setores produtivos para medir o impacto da variedade relacionada sobre a 

produtividade, o emprego e a inovação dos países ou regiões (NOOTEBOOM, 2000; 

BOSCHMA; IAMMARINO, 2009; QUATRARO, 2010; CASTALDI; FRENKEN; LOS, 

2015). Para destacarem os efeitos da variedade sobre as regiões e argumentarem que alguns 

setores são mais relacionados que outros, eles utilizaram medidas de entropia sobre dados de 

emprego e/ou produção setorial, utilizando um vetor para capturar a relação em termos 

tecnológicos entre os setores produtivos. O desafio dessa abordagem teórica está em estabelecer 

uma matriz – e não um vetor – com a distância produtiva-tecnológica entre setores, e este é o 

diferencial que estamos propondo neste capítulo. 

 

Proposta de “vizinhança setorial” 

A partir dos conceitos elencados acima, a contribuição deste trabalho será propor uma 

forma de medir a proximidade setorial na indústria através de dados de produção, fato apontado 

por autores predecessores como um desafio ainda a ser realizado.    

Incorporando o conceito de Penrose (1959), propõe-se que a proximidade setorial 

ocorre quando as firmas usam a mesma planta industrial para produzir produtos de mais de um 

setor industrial. Nessa situação, as firmas utilizam a mesma base produtiva e tecnológica para 

produzir produtos de setores industriais diferentes. Assim, define-se a vizinhança setorial como 

setores que, por possuírem características compartilhadas relacionadas às tecnologias de 

processo e de produtos, estão mais próximos produtiva e tecnologicamente.  

A distância produtiva e tecnológica entre os setores será captada a partir de uma matriz 

de produção com dados de plantas multiprodutos. Para elaborá-la, cada unidade produtiva 

apontou o valor da sua produção e seu respectivo setor. Desta forma, abarcamos diretamente 

características produtivas necessárias para compartilhar meios de produção (entre eles, 

conhecimento e tecnologia). 

Considera-se que a similaridade que permite compartilhar características em termos 

tecnológicos e produtivos é resultante de capacitações acumuladas no tempo (COHEN; 

LEVINTHAL, 1990; LUNDVALL, 1992; BRESCHI; MALERBA, 1997). Para que os 

spillovers desencadeiem oportunidades de ampliar a produção para outros setores, a distância 

cognitiva entre as tarefas desenvolvidas deve ter uma dimensão intermediária. Por um lado, se 

a distância for muito grande haverá um limite no aprendizado das firmas e dificuldade para 
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compartilhar conhecimentos. Por outro lado, se a distância for muito pequena também haverá 

pouca absorção de conhecimento pois não há muita novidade a ser incorporada. Portanto, 

distâncias cognitivas muito pequenas podem indicar falta de novidade e de avanço tecnológico, 

enquanto distâncias demasiadamente grandes esbarram na falta de comunicação 

(NOOTEBOOM, 2000; BOSCHMA; IAMMARINO, 2009). Desta forma, subentende-se que 

o espaço ideal entre diferentes setores é aquele não tão perto mas nem tão longe.  

Uma relação de vizinhança é construída com sucesso quando as firmas diversificam 

seguindo uma determinada escala tecnológica, ou seja, adotando áreas próximas que permitem 

o transbordamentos de conhecimento já retido (CAPELLO, 2009; CASTALDI; FRENKEN; 

LOS, 2015). Assim, conforme Hirschman (1975) apontou, é preciso deixar que “uma coisa leve 

a outra” ao subir um degrau por vez da escada tecnológica.  

 

4.3 Construção das variáveis e procedimentos metodológicos 

 

4.3.1 Capital humano e capacidades produtivas e tecnológicas  

 

Buscou-se neste capítulo uma variável que represente o potencial de desenvolvimento 

produtivo e tecnológico dos setores manufatureiros e que possuam informações setoriais 

desagregadas. Há uma premissa bastante difundida de que o capital humano proporciona às 

empresas uma importante e sustentável fonte de vantagem competitiva (YOUNDT et al., 1996). 

Uma primeira forma de identificar as relações entre setores pode ser vista por meio das 

classificações setoriais e/ou de produtos34. A classificação da OECD (2003) agrega os setores 

industriais em quatro categorias a partir da intensidade de gastos em P&D em relação ao 

faturamento. A taxonomia de Pavitt (1984) os divide em quatro grupos de acordo com a origem 

e o uso de inovações. Lall (2000) e UNCTAD (2002) utilizaram como critérios a intensidade 

em P&D e o uso de mão de obra qualificada. Nota-se que o fator comum entre elas é considerar 

a tecnologia como principal critério para relacionar os setores produtivos. Porém, tais 

classificações são muito agregadas e por isso, insuficientes para o escopo deste capítulo.  

No sentido de obter uma variável mais ampla e relacionada as tecnologias de produção 

e desenvolvimento tecnológico foi utilizada a ideia de capacidades produtivas e tecnológicas 

                                            
34 Neste artigo, o termo indústria e manufatura são utilizados como sinônimos e referem-se à indústria de 

transformação que está classificada nas divisões 10 a 33 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

(CNAE) na versão 2.0 do IBGE. 
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de Lall (1992) e Viotti (2002). Capacidades produtivas referem-se ao chão de fábrica e ao 

aprendizado do tipo learning-by-doing. Capacidades tecnológicas relacionam-se às atividades 

inovativas mais complexas, criação de novas tecnologias e modificações nucleares em produtos 

e processos existentes. Juntas, essas capacidades permitem às firmas assimilar tecnologias, 

desenvolver e melhorar produtos, experimentar mudanças no processo produtivo, adaptar-se a 

novas fontes de conhecimento, entre outros fatores. 

Uma forma de maximizar a abrangência dessas capacidades é através do capital 

humano, além do investimento em capital físico e do esforço tecnológico (LALL, 1992). Por 

sua vez, o capital humano pode ser capacitado via educação formal e, também, treinamentos 

específicos por função, experiência prática, conhecimento da atividade produtiva, entre outros 

(LALL, 1992; HANUSHEK; WOESSMANN, 2008; OECD, 2017a, 2017b). Cabe ao 

trabalhador operacionalizar máquinas e tecnologias, principalmente em empresas que buscam 

se modernizar, inovar e agregar valor nos processos produtivos já conhecidos por ela 

(YOUNDT et al., 1996). Assim, pode-se dizer que quanto mais sofisticada a atividade 

produtiva, maior a necessidade de mão de obra especializada e capacitada (LALL, 1992).  

Dessa forma, ao considerar que o capital humano está diretamente relacionado com 

transbordamentos de conhecimento e capacidades produtivas e tecnológicas entre setores 

industriais, propõe-se utilizá-lo como ponderador da proximidade. Contudo, para se obter uma 

medida mais precisa, sugere-se que ele seja avaliado de acordo com a função desempenhada, a 

qual pode ser medida a partir de suas habilidades. Esta sugestão será descrita na seção a seguir.  

 

4.3.2 Índice de habilidades dos trabalhadores 

 

Para esta tese foi criado um “índice de habilidades” relacionado às capacidades 

produtivas e tecnológicas por ocupação. A proposição de um novo índice justifica-se pelo 

interesse em medir capacidades produtivas e tecnológicas que podem ser compartilhadas entre 

setores que utilizam os mesmos trabalhadores para produzir mais de um produto. Dado que os 

trabalhadores atuam diretamente na produção de bens, suas habilidades produtivas e 

tecnológicas ajudam a explicar porque alguns bens são produzidos conjuntamente. Conforme 

apontou Teece (1982),  o capital humano é um insumo comum para uma variedade de produtos 

e o que o diferencia são os atributos relacionados ao seu know-how que podem ser aplicados na 

produção.  
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É comum encontrar análises que utilizam o número de engenheiros ou do pessoal ligado 

à P&D para medir a capacidade inovativa e tecnológica dos setores produtivos (GUSSO, 2006; 

ARAÚJO; CAVALCANTE; ALVES, 2009). Contudo restringir a este ponto as ocupações 

provoca uma perda significativa de resultados, principalmente em setores que empregam outros 

tipos de profissionais para inovar, como nos setores de baixa tecnologia (entre eles, designers 

e técnico especialistas), os quais compõem a maior parcela da manufatura brasileira 

(MORCEIRO, 2018). Ademais, ao utilizar as habilidades dos trabalhadores é possível ampliar 

o horizonte ao incluir capacitações voltadas à ampliação da produção, além da inovação.  

A construção do índice foi possível a partir do trabalho de Maciente (2013) que 

compatibilizou a classificação de ocupações americana (O-NET-SOC 2010)35 com a 

classificação de ocupações brasileiras (CBO 2002)36. A classificação americana indica as 

habilidades (skills) que cada ocupação demanda de tal forma que podemos conhecer o perfil 

dos trabalhadores a partir da ocupação em que ele está empregado. Dos seis grandes domínios 

da O-NET, dois deles são sobre características específicas ao trabalhador37: worker 

characteristics e worker requirements. Utilizou-se as notas verificadas na O-NET referentes às 

habilidades desses domínios para selecionar profissões a partir do perfil desejado. Alguns 

trabalhos prévios (SOBRINHO, 2014; SOBRINHO; AZZONI, 2016) fizeram procedimento 

semelhante e produziram uma medida de habilidades inovativas para os trabalhadores 

brasileiros.  

É importante ressaltar que embora a classificação da O-NET seja elaborada no contexto 

da economia americana, ela retrata características ou habilidades relacionadas estritamente à 

ocupação e não às características pessoais dos trabalhadores (como qualidade da educação que 

recebeu ou aptidões pessoais). Assim, os requisitos para uma ocupação são os mesmos no Brasil 

e nos Estados Unidos. Apesar da produtividade do trabalhador ou das máquinas empregadas 

nas fábricas diferir entre ambos os países, isso não deve contaminar a comparação dos requisitos 

relacionados à ocupação.  

 

 

 

                                            
35 O-NET (Occupational Information Network) é o banco de dados eletrônicos com a classificação ocupacional 

padrão produzida pelo Department of Labor dos EUA, que substituiu o Dictionary of Occupational Titles em 1998. 
36 Para maiores detalhes sobre o método de compatibilização e as classificações das ocupações ver Maciente (2013) 

e Sobrinho (2014). 
37 Os demais englobam características do ambiente de trabalho, organizacionais, nível educacional e salarial. 
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Tabela 4.1 – Habilidades selecionadas para compor o índice de habilidades produtivas e tecnológicas 

  Nome da habilidade Descrição 

1 Fluência de ideias Sugerir um grande número de ideias. 

2 Originalidade Sugerir ideias incomuns ou resolver problemas de forma criativa. 

3 Sensibilidade a problemas Reconhecer problemas ou identificar situações que podem dar errado. 

4 Flexibilidade Gerar, usar ou agrupar diferentes regras. 

5 
Habilidade em organizar 

informações 
Combinar e organizar informações com um padrão. 

6 
Habilidade em identificar 

padrões 
Identificar um padrão oculto. 

7 Capacidade investigativa Trabalhar com ideias, buscar fatos e resolver problemas mentalmente.  

8 Capacidade empreendedora 
Iniciar e desenvolver projetos, liderar pessoas, tomar decisões e lidar com 

riscos. 

9 Criatividade Habilidade em desenvolver ideias próprias. 

10 Adaptabilidade Aceitar mudanças e trabalhar com diversidade no ambiente de trabalho. 

11 Capacidade inovativa Criatividade para desenvolver novas ideias e resolver problemas. 

12 Pensamento analítico Analisar informações e usar a lógica para solucionar problemas. 

13 Habilidades em matemática Domínio da matemática para resolver problemas. 

14 Habilidades em ciências Domínio de métodos científicos para resolver problemas.  

15 Pensamento crítico 
Utilizar a lógica para identificar forças e fraquezas de alternativas para 

solucionar problemas. 

16 Aprendizado ativo Entender novas informações para solucionar problemas atuais ou futuros. 

17 
Capacidade em solucionar 

problemas complexos 

Identificar problemas complexos, revisar informações e avaliar opções para 

obter soluções. 

18 
Habilidade em análise 

operacional 
Notar necessidades de produtos para criar um projeto. 

19 
Habilidade em gerar 

tecnologias 
Gerar ou adaptar equipamentos e tecnologias para atender usuários. 

20 
Habilidade em controle de 

qualidade 

Conduzir testes e inspecionar produtos, serviços ou processos para avaliar 

desempenho e qualidade. 

21 
Habilidade em avaliar 

sistemas 

Identificar indicadores de desempenho de sistemas e ações necessárias para 

melhorar o resultado. 

22 Administração e gestão 

Conhecimento dos princípios de gestão para planejamento estratégico, 

alocação de recursos, coordenação de recursos humanos, liderança e 

métodos de produção. 

23 
Conhecimentos 

administrativos 
Conhecimento de procedimentos e sistemas administrativos. 

24 
Capacidade de customização 

de serviços 

Fornecer opções customizadas, avaliar necessidades dos clientes e padrões 

de qualidade. 

25 
Conhecimento do processo 

produtivo 

Conhecimento de matérias-primas, processos produtivos, controle de 

qualidade, custos e técnicas para maximizar a produção e distribuição. 

 

26 

Conhecimento de engenharia 

e tecnologia 

Aplicação prática da ciência e tecnologia de engenharia, suas técnicas, 

procedimentos e equipamentos para projetar e produzir. 

27 
Capacidade de desenvolver 

projetos 

Domínio de técnicas, ferramentas e princípios envolvidos na produção de 

plantas de precisão, projetos, desenhos. 

28 Domínio do idioma local Conhecimento da estrutura e conteúdo do idioma local. 

29 Domínio de língua estrangeira Conhecimento da estrutura e conteúdo de um idioma estrangeiro. 

30 
Capacidade de reter 

informações 
Observar, receber e obter outras informações de fontes relevantes. 

31 
Capacidade de identificar 

informações 

Identificar informações por categoria, estimar, reconhecer diferenças ou 

similaridades e detectar mudanças. 

32 Capacidade de analisar dados 
Identificar princípios, razões ou fatos ao analisar as informações ou dados 

em partes separadas. 

33 Pensamento criativo Desenvolver ou criar novas aplicações, ideias, sistemas ou produtos. 

34 
Capacidade de atualizar 

conhecimentos 

Manter-se atualizado tecnicamente e buscar aplicar novos conhecimentos 

no trabalho. 

Fonte: O-NET / U.S. Department of Labor. Elaboração da autora.  
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A criação do índice de habilidades proposto foi realizada em duas etapas. Primeiro, 

baseado em artigos sobre a contribuição das habilidades no mercado de trabalho 

(ACEMOGLU, 1997; DOMS; DUNNE; TROSKE, 1997; MACHIN; VAN REENEN, 1998; 

FOSFURI; MOTTA; RØNDE, 2001; FERNANDEZ-STARK; BAMBER; GEREFFI, 2012; 

SOBRINHO, 2014; OECD, 2017a), foram selecionados 34 das 263 habilidades (ou skills) 

existentes, considerando como critério aquelas que proporcionam desenvolvimento produtivo 

e tecnológico num sentido amplo. De modo geral, elas estão relacionadas com coordenação e 

reorganização do processo produtivo, geração de ideias e soluções de problemas, diversificação 

da produção, geração de novos produtos, melhoramentos e adaptação de tecnologias e 

customização. Também foram selecionadas habilidades que traduzem características do 

processo inovativo da manufatura brasileira, o qual se concentra em inovações de processo e 

adaptação de produtos (DE NEGRI; SALERNO; CASTRO, 2005; TESSARIN, 2012; 

CASSIOLATO; LASTRES, 2017). A lista com a composição das habilidades ou skills 

selecionados está na Tabela 4.1. 

O segundo passo foi aplicar o método estatístico de Análise de Componentes Principais 

(ACP) para condensar as variáveis das habilidades. Segundo Maciente (2013) as variáveis da 

O-NET possuem elevada autocorrelação, portanto permite a aplicação do método de ACP para 

facilitar a interpretação dos resultados. Este método assume a existência de certo número de 

variáveis latentes não observadas (chamadas de fatores) cuja variação explica o padrão de 

correlação de um conjunto maior de variáveis observadas (HAIR et al., 1998; COSTELLO; 

OSBORNE, 2005; CONTI et al., 2014).  

Para maiores detalhes apresenta-se no Apêndice F os procedimentos realizados e 

resultados do ACP. Em síntese, realizou-se inicialmente o teste KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 

sob a amostra selecionada que confirmou a adequação da seleção. O valor médio do KMO foi 

0,9449, nível ideal para aceitar uma redução significante da amostra. Para selecionar quantos 

fatores serão mantidos, considerou-se o critério da raiz latente (KAISER, 1960) e o Scree Test 

(CATTELL, 1966), que são os métodos tradicionalmente mais utilizados, dado que não há uma 

única base exata indicada para esta escolha (HAIR et al., 1998). Utilizou-se a rotação oblíqua 

(Promax) a fim de determinar quais variáveis são mais carregadas em quais componentes.  

Assim, a partir desses critérios a amostra de 34 habilidades foi reduzida para um grupo de quatro 

fatores, os quais são inter-relacionados a ponto de condensar a informação contida nas variáveis 

originais. Os fatores resultantes precisam ser interpretados à luz do conhecimento do 

pesquisador. No caso da análise fatorial produzir um resultado coerente e adequado, esta tarefa 
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é facilitada, pois será possível identificar qual é a razão que correlaciona as variáveis. Foi o que 

ocorreu na análise deste trabalho.  

A Tabela 4.2 indica o resultado obtido pelo método ACP que condensou as habilidades 

pré-selecionadas em quatro fatores, ou, como pode-se interpretar, um conjunto de quatro 

habilidades que refletem as características desejadas das ocupações de interesse desta tese. 

 

Tabela 4.2 – Fatores resultantes da ACP das habilidades selecionadas na Tabela 4.1 

  Descrição dos fatores renomeados 

Fator 1 Capacidade analítica, de gerar conhecimento e soluções 

Fator 2 Capacidade criativa e inovativa 

Fator 3 Capacidade gerencial e empreendedora 

Fator 4 Conhecimento de processo produtivo e geração de tecnologia 

Fonte: Elaboração da autora.  

 

Um cálculo ponderado pelo poder explicativo desses quatro fatores resultantes culminou 

no índice de habilidades das ocupações. Este índice será adotado para ponderar o número de 

empregos em cada setor com as habilidades correspondentes aos atributos da ocupação 

demandada38. Dessa forma, esta pesquisa trabalhou com o número de empregos por ocupação 

ponderado pelo índice de habilidades e não mais simplesmente com o número de empregos 

absoluto de cada setor39. 

As ocupações que mais concentram essas habilidades são: físicos e engenheiros de 

várias especialidades, médicos de várias especialidades, pesquisadores, tecnólogos de várias 

áreas, entre outros. As tabelas do Apêndice H exibem as 100 ocupações com as maiores e as 

menores notas do índice proposto. Nota-se que as profissões mais bem ranqueadas no índice 

proposto estão de acordo com a literatura que analisa as profissões relacionados à mudança 

técnica nas empresas brasileiras (SIMÕES et al., 2005; GUSSO, 2006; ARAÚJO; 

CAVALCANTE; ALVES, 2009). 

 

4.3.3 Matriz de vizinhança setorial 

 

Foi proposta a criação de uma matriz de vizinhança que mede a proximidade dos setores 

em termos produtivos e tecnológicos. Diferente do conceito de proximidade geográfica 

                                            
38 De modo ilustrativo, no Apêndice H há um resumo com as 100 ocupações mais bem posicionadas pelo índice 

de habilidades produtivas e tecnológicas. 
39 A diferença na composição do emprego setorial a partir da ponderação do número de empregos pelo índice de 

habilidades proposto está descrita no Apêndice I.  
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calculado por uma distância cartesiana, esta é uma proposta similar ao conceito de proximidade 

cognitiva (CAPELLO, 2009). Para analisar a vizinhança setorial observamos o comportamento 

das firmas. São elas que tomam as decisões no nível micro buscando a eficiência no mercado 

em que atuam. Contudo, seu desempenho está inserido no contexto do setor de atuação, assim, 

agregou-se o comportamento das firmas pelo seu setor de atividade, transferindo a análise para 

o nível setorial. 

Para tanto, solicitou-se ao IBGE uma extração especial dos dados da Pesquisa Industrial 

Anual Empresa - PIA Empresa 2013 (IBGE, 2013) correspondente ao valor bruto da produção 

industrial (VBPI) das unidades produtivas locais (UL) da manufatura que produziram bens 

classificados em mais de um setor (desagregação a 3 dígitos da CNAE), discriminando em quais 

setores há registro de produção e seu respectivo valor. A UL é a terminologia do IBGE para 

planta industrial. Essas informações não estão disponibilizadas nos relatórios públicos, portanto 

conferem um caráter inédito a este trabalho. 

Os dados da PIA Empresa são coletados individualmente nas UL e posteriormente são 

agregados nos setores industriais. Cada UL declara o VBPI correspondente aos setores dos 

produtos fabricados. Se a UL produz produtos típicos de um único setor, haverá informação em 

apenas um setor. Já se atua em mais de um, as informações são registradas em cada um dos 

respectivos setores. Assim se obtém o VBPI no setor principal (ou setor de origem) e em cada 

um dos setores secundários40. A classificação setorial utilizada é a CNAE 2.0 desagregada a 

três dígitos, no nível de grupos, o qual é composto por 103 setores41.  

Assim, será considerado que se uma planta industrial produz produtos típicos de alguns 

setores industriais, esses setores são vizinhos porque dependem da mesma base produtiva e 

tecnológica. 

Portanto, a produção total em um setor j (𝑉𝐵𝑃𝐼𝑇𝑜𝑡𝑗) será igual a: 

 

𝑉𝐵𝑃𝐼𝑇𝑜𝑡𝑗 = 𝑉𝐵𝑃𝐼𝑗 +  ∑ 𝑉𝐵𝑃𝐼𝑘   (4.1) 

 

Sendo:  

𝑉𝐵𝑃𝐼𝑗 o valor bruto da produção industrial no setor principal ou de origem;  

                                            
40 Ver Apêndice D com explicações detalhadas sobre o tratamento dos dados para identificar o valor da produção 

diversificada. 
41 Neste artigo utiliza-se a palavra setor para referir-se aos grupos da CNAE, pela desagregação a três dígitos.  
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𝑉𝐵𝑃𝐼𝑘 o valor bruto da produção industrial nos setores secundários. 

 De posse dessas informações, foi construída uma matriz de zero e um, em que “um” 

indica o(s) setor(es) que cada um dos 103 setores atua(m) e “zero” indica em quais não atuam. 

Na sequência foi zerada a diagonal principal da matriz, já que um setor não é vizinho dele 

mesmo. Feito isso, foi verificado que seis setores não possuíam vizinhos. Para contornar esse 

problema e garantir que a matriz possua determinante diferente de zero, eles foram agregados 

a setores considerando pares com similaridade tecnológica42. Em seguida a matriz resultante 

foi somada com a sua transposta para obter uma matriz simétrica, que foi normalizada ao ser 

dividida pelo seu maior autovalor. Para as análises econométricas essa matriz foi padronizada 

na linha, obtendo assim a Matriz W do modelo. 

 

4.4 Metodologia de avaliação da dependência espacial 

 

4.4.1 Especificação dos modelos espaciais 

 

Os procedimentos metodológicos apresentados a seguir foram baseados em Lesage e 

Pace (2009); Almeida (2012) e Elhorst (2014) e são utilizados para testar a dependência espacial 

entre variáveis. Foram realizados testes para detectar autocorrelação espacial e avaliação por 

modelos SAR.  

 

 Índice I de Moran 

 É o teste de autocorrelação de unidades espaciais mais utilizado em estudo de cross-

section, desenvolvido por Moran (1948). Em notação matricial consiste em (ALMEIDA, 2012, 

p. 105): 

 

𝐼 =
𝑛

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑗𝑖

𝑧′𝑊𝑧

𝑧′𝑧
        (4.2) 

 

Onde: 

                                            
42 Os setores agregados e seus respectivos códigos CNAE são: i) Coquerias (19.1) e Siderurgia (24.2); ii) Mídias 

virgens, magnéticas e ópticas (26.8) e Equipamentos de informática e periféricos (26.2); iii) Aeronaves (30.4), 

Veículos militares de combate (30.5) e Equipamentos de transporte não especificados (30.9); iv) Aparelhos 

eletromédicos e equipamentos de irradiação (26.6) e Instrumentos e materiais para uso médico, odontológico e 

artigos ópticos (32.5); v) Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores (29.5) e 

Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos (33.1). 
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n é o número de unidades espaciais, corresponde aos 97 setores da manufatura; 

z é a variável de interesse, um vetor dos resíduos de um modelo de Mínimos Quadrados 

Ordinários (MQO); 

𝑊𝑧 representa os valores médios da variável de interesse padronizada nos vizinhos, 

definidos segundo uma matriz de ponderação espacial W; 

𝑤𝑖𝑗 são elementos da matriz de pesos espaciais referente ao setor i e ao setor j; 

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑗𝑖  indica a soma de todos os elementos da matriz de pesos espaciais W. 

Segundo Almeida (2012, p. 105) a estatística do I de Moran é como um coeficiente de 

autocorrelação obtido pela autocovariância espacial do denominador, composta pelos produtos 

cruzados 𝑧 ′𝑊𝑧 dividida pela variância dos dados (𝑧 ′𝑧). Observe que, se a matriz W for 

normalizada na linha, o duplo somatório no denominador é igual a n, então, podemos reescrever 

a última equação como:  

 

𝐼 =
𝑧′𝑊𝑧

𝑧′𝑧
      (4.3) 

 

A inferência para o Índice I de Moran baseia-se numa distribuição normal aproximada 

ao usar um valor Z padronizado abaixo: 

 

 𝑍(𝐼) =
𝐼−𝐸(𝐼)

𝐷𝑃(𝐼)
       (4.4) 

 

Onde E(I) e DP(I) são a média e o desvio-padrão, respectivamente, do I de Moran. O 

Índice varia entre -1 e 1, onde valores negativos (positivos) indicam autocorrelação espacial 

negativa (positiva), e zero indica inexistência de padrão espacial nos dados, caso em que a 

hipótese nula de aleatoriedade espacial é aceita. 

 

Modelo autorregressivo espacial ou modelo de defasagem espacial (SAR) 

Este modelo incorpora um parâmetro rhô (𝜌) aos modelos lineares, representado por: 

 

𝑌 =  𝜌𝑊𝑌 +  휀   ou   𝑌 =  𝛽𝑋 + 𝜌𝑊𝑌 +  휀           (4.5) 

 

Onde: 

Y é um vetor nx1 de valores observados (a variável a ser explicada); 
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𝜌 é o coeficiente escalar autorregressivo;  

X é uma matriz nxk de variáveis explicativas (os controles); 

𝛽 é um vetor px1 dos parâmetros das variáveis explicativas; 

W é a matriz de pesos espaciais; 

휀 é um vetor nx1 dos erros, onde 휀 ~𝑁(𝜙, 𝐼𝜎2). 

O modelo SAR incorpora a autocorrelação espacial como componente adicional do 

modelo. O coeficiente 𝜌 representa o efeito médio dos vizinhos sobre a variável dependente 

(Y), isto é, se 𝜌  for estatisticamente diferente de zero significa que uma parcela da variação 

total de Y é explicada pela dependência de cada observação de seus vizinhos (ALMEIDA, 

2012). Em outros termos, um 𝜌 positivo (negativo) significa que um alto valor de Y nos setores 

vizinhos aumenta (diminui) o valor de Y no setor i. Se não houver autocorrelação espacial, 𝜌 =

0, e podemos estimar o modelo por MQO. Já se 𝜌 ≠ 0, a estimativa por MQO produzirá 

estimadores viesados e inconsistentes.  

Após manipulações algébricas, a última equação pode ser escrita pela seguinte forma 

reduzida: 

 

𝑌 =  (𝐼𝑛 − 𝜌𝑊)−1𝑋𝛽 + (𝐼𝑛 − 𝜌𝑊)−1휀   (4.6) 

 

A expressão acima requer que a matriz (𝐼𝑛 − 𝜌𝑊)−1 seja não singular para ser invertida 

(Almeida, 2012, p. 154-155). As características apresentadas da matriz W na Seção 4.3.3 

garantem esse requisito de não singularidade. 

Dado que |𝜌| < 1, pode-se reescrever [𝐼𝑛 − 𝜌𝑊]−1 como: 

 

[𝐼𝑛 − 𝜌𝑊]−1 =  𝐼𝑛 + 𝜌𝑊 + 𝜌2𝑊2 + ⋯    (4.7) 

 

A passagem acima é semelhante a matriz de coeficiente técnicos diretos e indiretos do 

modelo de insumo-produto43, em que se capta um choque de produção setorial (efeito direto) e 

seu impacto na cadeia de fornecedores e subfornecedores (efeito indireto). Similarmente, no 

modelo SAR a variável dependente (Y) pode ser explicada pelas variáveis X e 휀 (efeito direto) 

                                            
43 O modelo de insumo-produto de Leontief pode ser escrito por X = (𝐼 − 𝐴)−1𝑌, onde X é a produção, A é uma 

matriz de coeficientes técnicos diretos e Y é a demanda final. Podemos escrever (𝐼 − 𝐴)−1 =  𝐼 + 𝐴 + 𝐴2 + ⋯, 

que é a matriz dos coeficientes técnicos diretos e indiretos (MILLER; BLAIR, 2009). 
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específicas a um setor e, também, por suas influências captadas pelas ligações em setores 

conectados pela matriz W (efeito indireto). 

 

4.4.2 Proposta do modelo espacial para testar a hipótese de vizinhança 

 

Abaixo estão indicadas as variáveis para testar a dependência espacial, de acordo com 

as definições apresentadas na seção precedente. Utilizou-se modelos espaciais como 

metodologia pois temos interesse especial nos coeficientes da matriz de vizinhança entre 

setores. Esses modelos são tradicionais, porém sugere-se uma nova forma de aplicação, pela 

qual distâncias cognitivas ou tecnológicas podem ser mensuradas também. 

 

Variável dependente. Utilizou-se o número de ocupações ponderado pelo índice de 

habilidades produtivas e tecnológicas (comentado na seção 4.3.2) para o ano de 2013, por setor. 

Pretende-se avaliar se trabalhadores com habilidades produtivas e tecnológicas semelhantes 

apresentam relação de vizinhança com trabalhadores com as mesmas habilidades44 em setores 

produtivos diferentes.  

 

Variáveis de controle. Foram selecionadas variáveis que explicam o desempenho 

produtivo, tecnológico e inovativo das firmas com base na literatura consultada.  

a) produtividade do trabalho: adotada por Timmer e Szirmai (2000), Ark et al. 

(2008) e OECD (2015) como uma variável chave para firmas e países 

crescerem e alcançarem melhores resultados econômicos; 

b) porte das firmas: Schumpeter (1942) apontou que são as grandes firmas que 

conduzem a inovação e a mudança tecnológica. Singh e Whittington (1975) 

estabeleceram uma relação bem definida de que firmas maiores alcançam 

uma taxa de crescimento da produção superior à firmas de tamanhos 

menores;  

c) abertura comercial: Helpman e Krugman (1985), Aghion e Howitt (1990) e 

Romer (1994) afirmaram que o livre comércio traz maior eficiência para as 

firmas. Empresas que têm acesso a mercados internacionais possuem maior 

                                            
44 Para se ter uma noção, uma breve lista das ocupações com os maiores índices de habilidades produtivas e 

tecnológicas está apresentada no Apêndice H. 
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oportunidade de alcançar a escala econômica ideal e mais possibilidades de 

amortizar investimentos críticos, como em P&D. Para Hitt, Hoskisson e 

Kim (1997), economias de escala, escopo e de aprendizado obtidas em razão 

do maior mercado levam a maior eficiência;  

d) parcela dos insumos e componentes importados: este indicador permite 

identificar a participação do comércio internacional nos insumos 

intermediários da produção. Helpman e Krugman (1985), Aghion e Howitt 

(1990) e Romer (1994) apontaram que ao obter acesso a uma maior 

variedade de insumos e bens de capital no estado da arte e um mercado 

potencial a ser explorado, a participação no comércio internacional 

proporciona maior eficiência para as firmas; 

e) investimento: Grossman e Helpman (1991) mostraram que investimentos 

em máquinas, equipamentos e novas tecnologias são decisivos para 

sustentar o crescimento da produção a longo prazo. E ainda, Teece (1982) 

apontou que a utilização de bens de capital especializados estimula a 

produção compartilhada de bens diversificados  

f) participação dos salários na renda: Doms, Dunne e Troske (1997) e Machin 

e Van Reenen (1998) estimaram que, em geral, trabalhadores mais 

qualificados recebem salários maiores e contribuem mais para o incremento 

da produção.  

Após conhecidas as variáveis, segue-se para a apresentação das formulações específicas 

dos modelos econométricos utilizados. 

 

a) Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) 

 

𝑁𝑆𝑘𝑖𝑙𝑙𝑠 =  𝛼 + 𝛿𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑠 +  𝜋𝑃𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 + 𝛽𝐴𝐶𝑜𝑚𝑠 + 𝜎𝐶𝐼𝐼𝑠 + 𝜑𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑠 +  µ𝑆𝑉𝐴 + 휀  (4.8) 

 

b) Modelo autorregressivo espacial (SAR) 

 

𝑁𝑆𝑘𝑖𝑙𝑙𝑠 =  ∑ 𝑋𝑠 𝛽 + ∑ 𝜌𝑊𝑠𝑠 𝑁𝑆𝑘𝑖𝑙𝑙𝑠 +  휀     (4.9) 
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Onde o subscrito s indica o setor da indústria de transformação, desagregados a 3 dígitos 

da CNAE que somam 97 setores. 

𝑁𝑆𝑘𝑖𝑙𝑙𝑠: número de ocupações por setor, ponderado pelo índice de habilidades 

produtiva e tecnológica de cada ocupação;  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑠: produtividade do trabalho (razão entre valor adicionado e pessoal ocupado);  

𝑃𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠: porte das firmas (relação entre VBPI e número de estabelecimentos);  

𝐴𝐶𝑜𝑚𝑠: abertura comercial (somatório de importações e exportações, em razão do 

VBPI); 

𝐶𝐼𝐼𝑠: coeficiente de insumos importados (parcela de insumos de origem importada em 

relação ao total de insumos adquiridos para produção do bem final); 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑠: formação bruta de capital fixo (aquisições de bens de produção e suas 

melhorias excluída a depreciação); 

𝑆𝑉𝐴𝑠: participação do salário na renda (razão entre salários dos empregados ligados a 

produção e valor adicionado); 

𝑊𝑠𝑠: matriz de vizinhança setorial;  

𝑋𝑠: controles setoriais; 

𝜌: coeficiente autorregressivo, que capta autocorrelação espacial nos erros ou nas 

variáveis omitidas; 

𝜺: termo de erro. 

 

4.5 Resultados 

 

A apresentação dos resultados será dividida. Numa primeira etapa faz-se uma análise 

descritiva da matriz de diversificação, e na segunda, apresenta-se os resultados das estimações 

econométricas. 

 

4.5.1 Análise descritiva  

 

A Figura 4.1 traz a matriz quadrada dos 97 setores da indústria de transformação, e os 

quadrados pretos indicam os setores em que há registro de produção industrial. A produção 

industrial de cada linha resulta na produção realizada por UL produtivas que atuam em mais de 
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um setor, e indicam o setor de origem e os demais setores em que há produção45. Os setores 

estão ordenados de acordo com o nível de intensidade tecnológica da OECD (2003), no sentido 

da menor para maior intensidade tecnológica46.  

 

Figura 4.1 – Matriz de vizinhança setorial da indústria de transformação brasileira, 2013 

 
Nota: a classificação setorial por intensidade tecnológica está exibida no Apêndice G.  

Fonte: Tabulação especial da PIA Empresa 2013. Elaboração da autora. 

 

Os quadrantes com setores de mesmo nível tecnológico estão destacados. No quadrante 

superior-esquerdo estão setores de baixa e média-baixa tecnologia e no inferior-direito de alta 

e média-alta tecnologia. Observe que a relação de vizinhança é mais evidente dentro desses dois 

                                            
45 Ver Apêndice D para maiores detalhes sobre a composição do valor da produção do setor de origem e dos setores 

secundários. 
46 A denominação dos setores a três dígitos CNAE e a classificação dos setores por categorias de intensidade 

tecnológica da OECD (2003) está disposta no Apêndice G. 
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quadrantes, entre setores de mesmo nível tecnológico. São 211 relações entre setores de baixa 

e média-baixa tecnologia e 118 entre alta e média-alta tecnologia.  

Já as relações entre setores de diferentes intensidades tecnológicas são mais escassas, as 

quais estão representadas nos quadrantes superior-direito e inferior-esquerdo. São 75 setores de 

baixa e média-baixa tecnologia que possuem produção secundária em setores de alta e média-

alta, e no oposto, 80 setores de alta e média-alta tecnologia produzem bens de setores de baixa 

e média-baixa tecnologia. 

A presença maior de relações de vizinhança setorial parece indicar um padrão em que 

os setores se relacionam mais com vizinhos do mesmo nível tecnológico. Assim, pode-se 

considerar que a origem tecnológica do setor é um sinalizador para as relações de vizinhança.  

Isso significa, por exemplo, que firmas que atuam no setor de laticínios têm maior 

probabilidade de ampliar sua produção para setores próximos em termos tecnológicos, como 

para o setor de bebidas não alcoólicas. Ou então, o setor de produtos eletrônicos têm maior 

probabilidade de passar a produzir itens do setor de equipamentos de informática do que do 

setor de couro e calçados, dado que os primeiros apresentam semelhanças na base de 

conhecimento necessária para produção.  

Alguns dos setores que mais se inter-relacionaram na matriz apresentada e por isso, 

formaram uma rede de vizinhança, podem ser destacados em grupos: i) fabricação de conservas 

de frutas e legumes; óleos vegetais; laticínios; amiláceos; bebidas alcoólicas; e bebidas não 

alcoólicas; ii) confecção de artigos do vestuários; tecelagem; acabamento de fios; calçados, e 

partes de calçados; iii) siderurgia; metalurgia; fundição; artigos de cutelaria; e outros artigos de 

metal; iv) fabricação de motores e bombas; máquinas e equipamentos de uso geral; tratores; 

máquinas-ferramentas; caminhões e ônibus. No entanto, a rede completa não se limita aos 

setores apontados. Além desses, os setores citados ainda apresentam produção em alguns outros 

setores. 

Apesar da Figura 4.1 sugerir um padrão de proximidade espacial dos setores 

manufatureiros, a comprovação estatística requer análises mais apropriadas, como mostraremos 

a seguir. 
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4.5.2 Resultados das especificações econométricas 

 

Inicialmente foi calculada a regressão por MQO a fim de obter os resíduos e verificar a 

hipótese de aleatoriedade espacial. Para detectar a autocorrelação espacial utilizou-se o Índice 

I de Moran, apontado por Anselin e Florax (1995) como o método mais difundido para esta 

finalidade. 

 

Tabela 4.3 – Índice I de Moran aplicado aos resíduos da regressão por MQO 

Observado Expectativa p-valor 

0,22269*** -0,02055 0,00001 

Nota: *** significante a 1%.  

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Gráfico 4.1 – Diagrama de dispersão de Moran dos resíduos da regressão por MQO 

 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

A Tabela 4.3 mostra que o Índice I de Moran é positivo no valor de 0,22269 e, portanto, 

pode-se rejeitar a hipótese nula da aleatoriedade espacial num nível de significância de 1%. Isto 

significa que há uma autocorrelação espacial positiva em que altos valores da variável explicada 

(y), ou seja, ocupações ponderadas pelas habilidades produtivas e tecnológicas, tendem a estar 

circundados por altos valores desta variável em setores vizinhos, ao passo que baixos valores 

de y tendem a estar rodeados também por baixos valores de y em setores vizinhos, conforme 

evidenciou Almeida (2012, p. 106). Confirma-se assim que o número de ocupações ponderadas 

por habilidades produtivas e tecnológicas apresentam uma similaridade no modelo de 

regressão, reafirmando a inferência feita pela observação da Figura 4.1. 
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O diagrama de dispersão de Moran (Gráfico 4.1) apresenta concentrações mais densas 

nos quadrantes baixo-baixo (BB) e alto-alto (AA), ou seja, vizinhos parecidos são circundados 

por vizinhos parecidos. As aglutinações nos quadrantes baixo-alto (BA) e alto-baixo (AB) são 

menos intensas e indicam o caso inverso, em que vizinhos diferentes são circundados por 

vizinhos diferentes, as quais são menos frequentes. De outra forma, o sinal da autocorrelação 

visto pelo Gráfico 4.1 indica que não há aleatoriedade do comportamento espacial. 

A partir da averiguação, o Índice I de Moran constatou que os resíduos da regressão por 

MQO possuem autocorrelação espacial, o que inviabiliza o prosseguimento da análise por 

MQO.  Para esses casos em que há autocorrelação espacial: (i) na variável dependente, as 

estimativas de MQO são viesadas e inconsistentes ou (ii) no termo de erro, não há viés nem 

inconsistência, mas o estimador de MQO deixa de ser o mais eficiente; o que direciona para a 

utilização de outros modelos econométricos. 

Sendo assim, foi realizado o Teste LM (Multiplicador de Lagrange), baseado na 

estimação por máxima verossimilhança para a escolha do modelo espacial mais adequado 

(Tabela 4.4), conforme indicado por Anselin (2003) para fazer a escolha da especificação mais 

correta. Como resultado, o Teste LM apontou o modelo SAR como mais apropriado para ser 

estimado.  

 

Tabela 4.4 – Teste LM para escolha do modelo espacial 

Modelo Estatísticas p-valor 

LMerr (SEM) 13,331842 0,0003 

LMlag (SAR) 22,927108 0,0000 

RLMerr (RSEM) 0,078423 0,7794 

RLMlag (RSAR) 9,673689 0,0019 

SARMA 23,005530 0,0000 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Na Tabela 4.5 estão os resultados das especificações econométricas para os modelos 

propostos. As variáveis de controle selecionadas no modelo MQO apresentam um poder 

explicativo de 63% e apenas o porte das firmas não apresentou significância estatística, 

possivelmente devido à baixa variância dessa variável, já as demais variáveis explicativas são 

significantes a pelo menos 5%.  

Nos modelos que analisam a dependência espacial, nota-se que o coeficiente que indica 

autocorrelação espacial, rhô (𝜌) nos modelos SAR e SAR Robusto, foi estatisticamente 

diferente de zero ao nível de 1% de significância e positivo. Esta autorrelação espacial é forte 
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e não marginal, dado que 𝜌 ficou próximo a 0,5 (no SAR,  𝜌 = 0,546 e no SAR Robusto 𝜌 = 

0,486). Isso coloca em evidência a dependência espacial no âmbito setorial da manufatura 

brasileira, conforme procurou-se analisar inicialmente. Ou seja, pode-se interpretar através de 

análises econométricas, que as ocupações com habilidades produtivas e tecnológicas estão 

sendo influenciadas positivamente pelos resultados encontrados em seus respectivos setores 

vizinhos. 

Como verificado segundo o Teste LM (Tabela 4.4), o modelo mais adequado é o SAR. 

Neste modelo, exceto para porte das firmas e abertura comercial, as demais variáveis de 

controle apresentam-se estatisticamente significantes. O resultado indica que o número de 

ocupações com habilidades produtivas e tecnológicas (variável dependente) é explicado, além 

de outras variáveis, pelas ocupações com habilidades idênticas que estão presentes nos setores 

vizinhos.  

 

Tabela 4.5 – Estimativas dos modelos econométricos 

 MQO SAR SAR-Robusto 

Intercepto 1,16500*** 0,40205** 0,48537*** 

  (8,647e-02) (1,329e-02) (8,011e-03) 

Produtividade  0,00238*** 0,00189*** 0,00194*** 

  (2,995e-04) (7,3190e-13) (1,99e-10) 

Porte das firmas -1,081e-08 -8,9798e-09 -9,18e-09 

  (2,044e-08) (0,59732) (0,29099) 

Abertura comercial 0,02837** 0,01404 0,01560* 

  (1,274e-02) (1,886e-01) (7,091e-02) 

Coef. de insumos importados 0,21970** 0,14585* 0,15391** 

 (8,963e-02) (5,098e-02) (3,457e-02) 

Investimento -1,883e-08*** 1,478e-08*** -1,522e-08*** 

  (4,400e-09) (9,2040e-05) (1,44e-04) 

Parcela dos salários no VA 0,4440** 0,31596** 0,32993*** 

 (1,712e-01) (2,708e-02) (3,196e-03) 

Rhô   0,54579*** 0,48621*** 

    (7,35e-07) (2,79e-05) 

Sigma     0,12878 

Sigma2     0,01658 

AIC   -109,84   

Log Likelihood   63,92085   

R2 0,6346     

R2 ajustado 0,6103     

Estatística F 26,06     

I Moran dos resíduos 0,22269*** 0,02694 0,05061 

 (0,00001) (0,2607) (0,1475) 

Nota: n = 97 observações. ***significante a 1%. **significante a 5%. *significante a 10%.  

Fonte: Elaboração da autora. 
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Ademais, o número de ocupações com tais habilidades tende a variar positivamente com 

a produtividade, coeficiente dos insumos importados, a participação dos salários na geração de 

renda e o investimento.  

Os modelos SAR são capazes de capturar os efeitos da reprodução de determinados 

eventos sobre seus vizinhos (ALMEIDA, 2012). Mudanças numa variável do próprio setor o 

afetam de forma direta, enquanto mudanças em setores vizinhos afetam de forma indireta, 

através de efeitos feedbacks. Pode-se calcular o efeito marginal total de tais mudanças pela 

soma do efeito marginal direto e do efeito marginal indireto. A Tabela 4.6 resume esses efeitos. 

 

Tabela 4.6 – Efeitos marginais do modelo SAR 

  Efeito direto Efeito indireto Efeito total 

Produtividade  0,00197*** 0,00218** 0,00415*** 

  (1,3967e-13) (2,3659e-02) (1,0325e-04) 

Porte das firmas -9,404e-09 -1,037e-08 -1,977e-08 

  (5,8997e-01) (6,3101e-01) (6,0365e-01) 

Abertura comercial 0,01470 0,01621 0,03091 

  (1,8908e-01) (2,9017e-01) (2,2249e-01) 

Coef. de insumos importados 0,15273** 0,16837 0,32111* 

  (4,9266e-02) (1,6186e-01) (8,3462e-02) 

Investimento -1,547e-08*** -1,706e-08** -3,253e-08*** 

  (7,2748e-05) (3,6615e-02) (1,9615e-03) 

Parcela de salários no VA 0,33088** 0,36474 0,69562* 

  (2,6982e-02) (1,2368e-01) (5,2978e-02) 

Nota: os termos entre parênteses representam o p-valor. ***significante a 1%. **significante a 5%. *significante 

a 10%.  

Fonte: Elaboração da autora. 

  

A produtividade e o investimento apresentam efeitos marginais significantes tanto 

direto, indireto como total, sendo os efeitos direto e indireto de dimensão similar. O efeito 

marginal do investimento, embora pequeno tem sinal negativo, o que pode indicar que os 

equipamentos adquiridos funcionam como poupadores de mão de obra. Ressalta-se novamente 

que a mão de obra em questão abarca empregos com habilidades produtivas e tecnológicas, 

então a substituição de postos de trabalho, por definição, acarreta em redução desses 

funcionários, os quais estão diretamente ligados ao uso dos bens de capital. Assim, resulta que 

há maior participação ao retorno do capital do que ao trabalho, mesmo que qualificado.  

Os indicadores do coeficiente de insumos importados e parcela dos salários na renda 

são significativos nos efeitos diretos e no total, nestes casos, o efeito total tem variância alta e 

é relativamente capaz de explicar ao nível de 10% de significância que existe um efeito indireto 
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gerado sobre os vizinhos.  Já os efeitos marginais de variações quanto ao porte e a abertura 

comercial não mostram-se estatisticamente significantes. 

Desta forma, resume-se como os transbordamentos das variáveis (com resultados 

significantes) impactam nos setores que são vizinhos. Com isso, pode-se inferir que setores 

vizinhos podem ser beneficiados principalmente através de ações que modifiquem a 

produtividade e os investimentos produtivos mais próximos. 

 

4.6 Considerações finais 

 

Este trabalho investigou a vizinhança ou proximidade setorial da indústria de 

transformação brasileira. Utilizou-se como critério de vizinhança o fato de uma unidade 

produtiva industrial produzir, na mesma planta, produtos classificados no setor de origem e 

produtos típicos de outros setores. Assim, os setores industriais são considerados vizinhos 

porque utilizam a mesma base produtiva e tecnológica para produzir em setores diferentes. 

Tomou-se como base conceitos de proximidade cognitiva, em que o tipo de conhecimento 

demandado pelos setores é um dos fatores que os aproximam e que permitem utilizar a mesma 

base produtiva, incluindo tecnologias de produção e trabalhadores. 

A contribuição ao tema reside em utilizar dados de plantas industriais multiprodutos. 

Em geral, essas informações são escassas, e no caso brasileiro são inéditas. Para tanto, foi 

utilizada uma matriz setorial detalhada em cerca de 100 setores, disponibilizada pelo IBGE 

mediante a solicitação de uma tabulação especial da Pesquisa Industrial Anual Empresa, de 

2013. Também elaborou-se um índice de habilidades produtivas e tecnológicas relacionadas à 

ocupação do trabalhador com intuito de explicar como o tipo de ocupação (e não apenas o 

número de empregos) está relacionado com a geração de oportunidades produtivas e 

tecnológicas nos setores manufatureiros. Com esse índice foi possível verificar que setores com 

trabalhadores que possuem habilidades produtivas e tecnológicas são circundados por setores 

com o mesmo tipo de profissionais, os quais impactam positivamente, em especial, a 

produtividade e o investimento em capital fixo.  

Para chegar a esses resultados, utilizou-se uma nova abordagem de métodos de 

econometria espacial para verificar a presença de correlação e medir os impactos de efeitos 

diretos e indiretos sobre os setores que formam uma vizinhança. Conclui-se assim, que os 

setores da manufatura brasileira são autocorrelacionados. Isto foi confirmado pelos elevados 

coeficientes rhô do modelo SAR e também pelo Índice I de Moran, os quais atestaram a 
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dependência espacial e foram estatisticamente significantes (ao nível de 1%). Pôde-se ver que 

a intensidade tecnológica é um fator que ajuda a explicar as relações de vizinhança entre setores 

produtivos. Concluiu-se que variações positivas nas ocupações com habilidades produtivas e 

tecnológicas em um setor, geram efeitos positivos, em sua maioria, sobre os setores que fazem 

parte de sua vizinhança.  

Assim sendo, o impacto de políticas direcionadas a um setor específico é na verdade 

mais amplo quando considerada a vizinhança que um setor engloba e ainda, que políticas 

orientadas a um setor podem transbordar efeitos para outros setores que estão no mesmo nível 

tecnológico. Este é um ponto importante para se levar em considerações de políticas, 

especialmente quanto ao tipo de setor focalizado e o desenvolvimento regional. Algumas 

estratégias de desenvolvimento produtivo ou tecnológico ou ainda de geração de empregos 

podem ser alcançadas mais rapidamente ao focarem sobre os setores com a característica que 

se deseja influenciar. Políticas direcionadas a setores específicos precisam inicialmente 

identificar os profissionais que atuam nesses setores e oferecer qualificação voltada a 

habilidades produtivas e tecnológicas destes. Além deles, também pode-se promover cursos 

para ampliar a oferta de mão de obra treinada em áreas aplicadas ao desenvolvimento produtivo, 

especialmente em ocupações técnicas, que são muito utilizadas pelos setores industriais. Além 

disso, os subsetores produtivos carecem de desenvolvimento tecnológico para melhorar sua 

produtividade e absorver spillovers gerados na sua vizinhança. Logo, políticas direcionadas a 

modernização e ao desenvolvimento tecnológico também são indicadas.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Os capítulos que compõem este estudo pretenderam fornecer uma contribuição sobre 

algumas características da estrutura produtiva industrial brasileira. Procurou-se pesquisar 

assuntos relacionados a inovação, diversificação e proximidade setorial. Cada capítulo utilizou 

informações produzidas pelo IBGE e tabuladas de acordo com especificações da autora, por 

isso os resultados desta pesquisa apresentam informações inéditas.  

À luz dos capítulos apresentados pode-se fazer uma caracterização sobre a inovação 

com cooperação para inovar, a diversificação produtiva e a vizinhança setorial no 

desenvolvimento industrial do Brasil no início do século XXI. 

Quanto à inovação, identificou-se que os esforços inovativos das empresas instaladas 

no Brasil são mais eficazes quando há cooperação para inovar com outros atores do sistema de 

inovação (no Capítulo 2). Empresas que inovam e cooperam, independente se a origem do 

capital controlador é nacional ou estrangeira, apresentam um esforço inovativo superior que as 

empresas que inovaram sem cooperação, pois concentram seus gastos inovativos em atividades 

de pesquisa e desenvolvimento, enquanto empresas que não cooperam utilizam a aquisição de 

máquinas e equipamentos como principal atividade inovativa. A cooperação é realizada, em 

sua grande maioria, com fornecedores e clientes/consumidores para todas as categorias de 

intensidade tecnológica. As universidades e institutos de pesquisa – que tradicionalmente são 

bastante abordados pela literatura nacional – são parcerias feitas em menor intensidade, e são 

moderadamente importantes apenas para a categoria de alta tecnologia. Quanto às empresas 

que cooperam de capital controlador estrangeiro, detectou-se que outra empresa do grupo no 

exterior é o principal parceiro da cooperação e também a principal fonte de informação para 

inovar. Dessa maneira, esta pesquisa traz evidências empíricas que dão suporte à afirmação de 

que o desempenho inovativo de filiais estrangeiras instaladas no Brasil depende bastante do 

exterior e que estas direcionam seus esforços domésticos, majoritariamente, para copiar e 

adaptar tecnologias desenvolvidas fora do país. 

As empresas que não cooperaram são essencialmente nacionais, se concentram na 

categoria de baixa tecnologia, e possuem um perfil inovador muito passivo. Elas utilizam 

mecanismos para inovar que não produzem novos conhecimentos nem representam uma 

estratégia inovativa ousada ou duradoura, pois se baseiam na aquisição de máquinas e 

equipamentos com objetivo de manter a participação no mercado. 
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Além da inovação, a diversificação é outra forma de promover as competências 

produtivas e tecnológicas das empresas manufatureiras. Em relação à diversificação da 

atividade produtiva, o Capítulo 3 apresentou-se evidências empíricas de que subsetores com 

plantas produtivas diversificadas exibem melhor desempenho econômico em relação aos que 

não possuem plantas diversificadas, uma vez que se promove economias de escala e escopo ao 

realizar uma produção conjunta numa mesma planta produtiva – mesmo tendo custos para 

acompanhar, absorver e aplicar conhecimentos e competências externas. A parcela dos 

subsetores com plantas produtivas mais diversificadas, em geral, remunera melhor seus 

trabalhadores e gera produção e receita maiores do que a parcela menos diversificada.  

Subsetores de baixa e média-baixa tecnologia tendem a diversificar rumo a subsetores 

mais próximos tecnologicamente, ou seja, diversificam para outros subsetores da mesma 

categoria tecnológica, que apresentam tecnologias produtivas similares e padronizadas. Por 

outro lado, subsetores de média-alta e alta intensidade tecnológica diversificam para subsetores 

mais distantes, ou seja, para subsetores de outras categorias tecnológicas. Neste último caso, os 

subsetores possuem uma dinâmica de mudança tecnológica mais rápida e frequente e, por isso, 

possuem diversas competências acumuladas que facilitam uma mudança estratégica para incluir 

uma nova área de atuação, mesmo que diferente de sua competência principal. 

Para identificar as possibilidades de diversificação setorial é preciso compreender que 

os setores compartilham características entre si. Através de evidências estatísticas descritivas e 

de econometria espacial apresentados no Capítulo 4, constatou-se que há uma relação de 

proximidade bem definida entre os setores manufatureiros em termos produtivos e 

tecnológicos. Isso significa que é possível identificar uma rede de vizinhança pela qual os 

setores se conectam e transmitem efeitos dos transbordamentos de conhecimento e tecnologia 

que favorecem as condições produtivas entre os “vizinhos”. Utilizou-se como critério de 

vizinhança o fato de uma unidade produtiva industrial produzir, na mesma planta, produtos 

classificados no setor de origem e produtos típicos de outros setores. Assim, os setores 

industriais são considerados vizinhos porque utilizam a mesma base produtiva e tecnológica 

para produzir produtos de setores diferentes.  

Para verificar estatisticamente a relação de vizinhança foi elaborado um índice de 

habilidades produtivas e tecnológicas relacionadas à ocupação do trabalhador. A partir de testes 

de econometria espacial foi verificado uma autocorrelação espacial (setorial) positiva, isto é, 

setores com trabalhadores que possuem habilidades produtivas e tecnológicas são circundados 

por setores com o mesmo tipo de profissionais. Assim, ao fomentar setores com tais habilidades, 
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outros setores próximos e conectados serão indiretamente beneficiados. Verificou-se que os 

efeitos podem ser sentidos sobre a produtividade, o investimento em capital fixo e o comércio 

exterior do setor. Ainda, foi verificado que a intensidade tecnológica é um fator que define 

padrões de proximidade setorial. A proposta de uma medida de vizinhança setorial a partir de 

uma distância cognitiva (ou seja, medida pelo conhecimento e não pela geografia) ainda é uma 

tarefa em aberto na literatura econômica. Por isso procurou-se propor uma opção que possa ser 

replicada, por exemplo, para calcular de modo mais acurado a dimensão de políticas públicas. 

Apesar de não ser o foco deste trabalho, a partir dos resultados pode-se propor algumas 

sugestões de políticas públicas tendo como meta promover o desenvolvimento tecnológico e 

uma sólida base produtiva nacional. 

Primeiro, considerando que a taxa de inovação no Brasil segue estagnada desde o início 

dos anos 2000, não é suficiente apenas incentivar que empresas inovem no Brasil. Uma medida 

que aparenta ser mais efetiva é estimular a inovação com cooperação ou que empresas 

inovadoras passem a realizar cooperação. Isso porque as empresas inovadoras que cooperaram 

– independentemente da origem do capital – apresentaram esforços inovativos superiores e de 

maior qualidade, com potencial de desenvolvimento de longo prazo, especialmente das 

categorias de alta intensidade tecnológica nacional e de média-alta e alta intensidade 

tecnológica estrangeira. Uma atenção especial deve ser dada às empresas estrangeiras que 

cooperam, uma vez que elas amparam sua atividade inovativa em informações repassadas ou 

transferidas de outra unidade do próprio grupo localizada no exterior. Isso significa que a 

inovação no país pode ficar à mercê da estratégia de uma empresa localizada no exterior, que 

se for alterada, impactará diretamente nos esforços inovativos do país. Neste último caso, 

políticas de regulação setorial poderiam ser utilizadas, nos moldes do Inovar-Auto e Rota-2030 

(desenhados para o setor automotivo), para estimular o desenvolvimento tecnológico no Brasil, 

sobretudo nos setores manufatureiros em que há predomínio das empresas estrangeiras. 

Segundo, como visto que subsetores com plantas produtivas mais diversificadas 

apresentam economias de escala e espoco, geram produção e receita maiores e ainda remuneram 

melhor seus trabalhadores em relação à parcela que possui plantas não diversificadas, para 

aumentar a produtividade da economia uma opção é incentivar a diversificação. Subsetores de 

menor intensidade tecnológica tendem a diversificar utilizando tecnologias próximas, portanto 

pode-se fornecer condições facilitadas para a expansão das plantas produtivas e aquisição de 

equipamentos mais modernos. Já para os subsetores de maior intensidade tecnológica, a 

diversificação envolve uma diversidade e complexidade de tecnologias maior por isso é 
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necessário, além de facilitar a expansão das plantas, oferecer incentivos para o desenvolvimento 

tecnológico industrial.  

Terceiro, um dos resultados encontrados evidencia que o impacto de ações direcionadas 

a um setor não se limita à sua abrangência individual, pelo contrário, há uma região setorial de 

vizinhança que pode ser impactada. Assim, estimular setores certos (com mais densa vizinhança 

setorial) pode trazer retornos com melhor custo-benefício ao invés de estimular os setores todos 

por igual. Portanto, propostas de políticas que visem, por exemplo, aumento da produtividade 

da economia ou geração de empregos de maior qualificação e remuneração podem ser 

desenhadas de forma a considerar os efeitos de transbordamento das relações de vizinhança 

entre os setores produtivos. A maior presença de trabalhadores com habilidades produtivas e 

tecnológicas pode gerar impactos positivos nos setores manufatureiros vizinhos. Isto posto, para 

ampliar os efeitos de políticas públicas setoriais pode-se focalizar na formação de profissionais 

com essas habilidades, os quais englobam funcionários ligados a procedimentos operacionais e 

também relacionados ao desenvolvimento tecnológico.  

Finalmente, pode-se compreender que algumas propostas seriam benéficas para todos 

os setores da indústria manufatureira. Um ponto central que afeta todos os setores de atividade 

é a qualificação da mão de obra. Recursos humanos são importantes no processo produtivo pela 

capacidade de aperfeiçoar produtos, melhorar processos, gerar inovação e aumentar a 

produtividade. A modernização do parque industrial brasileiro também é relevante para permitir 

a melhoria em processos produtivos que resultem em inovações, em aumento de produtividade 

e na maior chance de ampliar a produção para setores próximos. Para tanto são necessários 

incentivos à atração de tecnologias de fronteira e também de um contato mais frequente com 

instituições técnicas que podem auxiliar no processo de ajustamento do sistema produtivo às 

condições necessárias para um resultado mais eficiente. 

Como fechamento do trabalho desenvolvido nesta tese, propõe-se uma agenda de 

pesquisa futura. A partir das informações utilizadas e dos fatos observados na literatura, 

surgiram novas ideias e identificou-se algumas carências quanto a insumos para responder 

certas perguntas.  

Para o tema da inovação, a principal carência está na falta de informações mais 

qualificadas para mensurar os resultados dos esforços inovativos. A Pintec é uma boa base de 

dados sobre empresas inovadoras, porém ela ainda pode ser aprimorada ao divulgar algumas 

informações que permitam avaliar os resultados da inovação. Por exemplo, com a divulgação 

do número de inovações implementadas pelas empresas por grau de novidade. Desse modo, 
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seria possível afirmar se as mesmas empresas que mais fizeram P&D, são as que lançaram mais 

produtos novos. Além disso, a Pintec poderia divulgar informações de valor adicionado e 

pessoal ocupado, de modo a permitir criar indicadores de produtividade do trabalho para 

verificar se as empresas que gastam mais com atividades inovativas estão obtendo retorno em 

termos de produtividade. Ressalta-se que os dados de valor adicionado e pessoal ocupado já 

são coletados pela PIA-Empresa, dessa maneira, já existem nas bases do IBGE, e requereria um 

cruzamento de informações internas.  

O tema da diversificação produtiva é um campo bastante fértil. A agenda de pesquisa 

pode ser norteada a partir de estudos que busquem fazer comparações internacionais com o 

Brasil. A análise apresentada neste estudo foi de caráter exploratório, e abriu oportunidades 

para que próximos estudos investiguem os determinantes da diversificação produtiva setorial 

através de modelos econométricos e outras metodologias de análise.  

A questão da proximidade setorial também tem um grande espaço para pesquisas, no 

Brasil. Estudos internacionais estão tratando de forma extensiva este tema. Um passo adicional 

pode ser dado no sentido de identificar os setores com redes de vizinhança ou proximidades 

mais fortes, de modo a maximizar a efetividade das políticas futuras. Pesquisas deste tipo são 

insumos para ajudar a responder questões regionais, sobre emprego ou sobre a repercussão de 

choques na economia. Para tanto, a metodologia de análise de redes pode ser muito útil.  

Em suma, tais áreas de pesquisa podem responder perguntas interessantes ainda pouco 

exploradas no Brasil.    
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Apêndice A – Classificação dos setores manufatureiros nas versões CNAE 1.0 e CNAE 2.0 

por intensidade tecnológica da OCDE 

Cód. Setor de atividade CNAE 2.0 Cód. Setor de atividade CNAE 1.0 

 Baixa Tecnologia   Baixa Tecnologia  

10 Fabricação de produtos alimentícios 15 Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 

11 Fabricação de bebidas 16 Fabricação de produtos do fumo 

12 Fabricação de produtos do fumo 17 Fabricação de produtos têxteis 

13 Fabricação de produtos têxteis 18 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 

14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 19 
Preparação de couros e fabricação de artefatos 

de couro, artigos de viagem e calçados 

15 
Preparação e fabricação de artefatos de couro, 

artigos de viagem e calçados 
20 Fabricação de produtos de madeira 

16 Fabricação de produtos de madeira 21 
Fabricação de celulose, papel e produtos de 

papel 

17 
Fabricação de celulose, papel e produtos de 

papel 
22 Edição, impressão e reprodução de gravações 

18 Edição, impressão e reprodução de gravações 36 Fabricação de móveis e indústrias diversas 

31 Fabricação de móveis    

32 exc. 

32.5 

Fabricação de produtos diversos - Exceto 

materiais para uso médico-odontológico e 

artigos ópticos 

   

 Média-Baixa Tecnologia  Média-Baixa Tecnologia 

19 
Fabricação de coque, refino de petróleo, 

combustíveis nucleares e produção de álcool 
23 

Fabricação de coque, refino de petróleo, 

combustíveis nucleares e produção de álcool 

22 Fabricação de artigos de borracha e plástico 25 Fabricação de artigos de borracha e plástico 

23 
Fabricação de produtos de minerais não-

metálicos 
26 

Fabricação de produtos de minerais não-

metálicos 

24 Metalurgia básica 27 Metalurgia básica 

25 Fabricação de produtos de metal 28 
Fabricação de produtos de metal - Exclusive 

máquinas e equipamentos 

 Média-Alta Tecnologia  Média-Alta Tecnologia 

20 Fabricação de produtos químicos 
24 exc. 

24.5 

Fabricação de produtos químicos - Exceto 

produtos farmacêuticos 

27 
Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais 

elétricos 
29 Fabricação de máquinas e equipamentos 

28 Fabricação de máquinas e equipamentos 31 
Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais 

elétricos 

29 
Fabricação e montagem de veículos 

automotores, reboques e carrocerias 
34 

Fabricação e montagem de veículos 

automotores, reboques e carrocerias 

30 
Fabricação de equipamentos de transporte não 

especificados anteriormente 
35 

Fabricação de equipamentos de transporte não 

especificados anteriormente 

33 
Manutenção, reparação e instalação de 

máquinas e equipamentos 
   

 Alta Tecnologia  Alta Tecnologia 

21 Fabricação de produtos farmacêuticos 24.5 Fabricação de produtos farmacêuticos 

26 
Fabricação de equipamentos de informática, 

produtos eletrônicos e ópticos 
30 

Fabricação de máquinas para escritório e 

equipamentos de informática 

32.5 
Fabricação de materiais para uso médico-

odontológico e artigos ópticos 
32 

Fabricação de material eletrônico e de aparelhos 

e equipamentos de comunicações 

 

  

33 

Fabricação de equipamentos médico-

hospitalares, instrumentos de precisão e ópticos, 

equipamentos para automação industrial, 

cronômetros e relógios 

Fonte: (OECD, 2003) e Concla/IBGE. Elaboração da autora. 
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Apêndice B – Tabelas adicionais sobre empresas inovadoras 

 

 

Tabela B.1 – Número de empresas, faturamento e investimentos em inovação das empresas inovadoras 

da manufatura brasileira, por origem do capital, relação de cooperação para inovar e por intensidade 

tecnológica, 2003 e 2014, em R$ de 2016 

Grupos de 

empresas 

Número de  

empresas 

Receita líquida de vendas       

(R$ milhões) 

Dispêndios com 

atividades inovativas    

(R$ milhões) 

2003 2014 var. 2003 2014 var. 2003 2014 var. 

  Empresas estrangeiras com relações de cooperação 

Baixa 40 66 65% 72.932 97.086 33% 3.053 2.719 -11% 

Média-baixa 26 77 196% 50.948 89.491 76% 1.615 1.746 8% 

Média-alta 99 219 121% 234.735 297.615 27% 10.239 8.901 -13% 

Alta 36 56 56% 58.460 70.834 21% 2.826 2.013 -29% 

  Empresas estrangeiras sem relações de cooperação 

Baixa 88 64 -27% 70.893 47.591 -33% 1.123 441 -61% 

Média-baixa 115 100 -13% 32.784 21.155 -35% 1.138 981 -14% 

Média-alta 292 383 31% 134.050 113.245 -16% 3.382 2.368 -30% 

Alta 55 40 -27% 30.954 31.528 2% 1.261 579 -54% 

  Empresas nacionais com relações de cooperação 

Baixa 271 1.954 621% 124.981 249.063 99% 2.530 6.150 143% 

Média-baixa 207 1.180 470% 312.237 414.500 33% 4.580 7.321 60% 

Média-alta 156 1.163 646% 111.840 170.513 52% 5.732 4.848 -15% 

Alta 86 396 360% 12.218 30.388 149% 976 2.486 155% 

  Empresas nacionais sem relações de cooperação 

Baixa 9.746 14.439 48% 256.903 280.558 9% 9.747 7.157 -27% 

Média-baixa 4.395 7.751 76% 111.614 140.968 26% 4.463 5.689 27% 

Média-alta 3.630 4.379 21% 94.302 125.756 33% 4.133 3.686 -11% 

Alta 816 935 15% 23.141 17.117 -26% 1.221 782 -36% 

Indústria de 

transformação(1) 
20.058 33.202 66% 1.732.992 2.197.408 27% 58.019 57.867 -0,3% 

Nota: (1) Exceto empresas de capital misto. Deflator do PIB elaborado a partir das Contas Nacionais Trimestrais 

do IBGE.  

Fonte: Tabulação especial da PINTEC/IBGE. Cálculos e elaboração da autora. 
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Tabela B.2 – Número de empresas que implementaram inovações de produto e de processo da 

manufatura brasileira, por origem do capital, relação de cooperação para inovar e por intensidade 

tecnológica, 2001-2003 e 2012-2014 

Grupos de empresas 
Produto Processo Produto e processo 

2003 2014 2003 2014 2003 2014 

                                                       Empresas estrangeiras com cooperação 

Baixa   41   66   38   65   34   59 

Média-baixa   24   71   22   71   19   57 

Média-alta   90   214   86   208   74   189 

Alta   31   48   31   54   26   44 

                                                       Empresas estrangeiras sem cooperação 

Baixa   63   47   95   74   49   39 

Média-baixa   108   71   105   101   63   58 

Média-alta   236   235   274   388   156   197 

Alta   58   36   57   35   47   28 

                                                       Empresas nacionais com cooperação 

Baixa   304  1.498   252  2.142   224  1.334 

Média-baixa   157   649   157  1.215   102   537 

Média-alta   173   958   124  1.302   117   806 

Alta   82   382   52   400   46   356 

                                                       Empresas nacionais sem cooperação 

Baixa 8.629 8.105 12.268 16.482 6.395 6.222 

Média-baixa 2.985 4.386 4.758 8.922 2.021 3.445 

Média-alta 3.146 3.247 3.182 4.615 1.870 2.458 

Alta   790   815   549   965   352   627 

Indústria de 

transformação(1) 
16.916 20.827 22.050 37.040 11.594 16.457 

(1) Exceto empresas de capital misto. 

Fonte: Tabulação especial da PINTEC/IBGE. Cálculos e elaboração da autora. 
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Tabela B.3 – Localização do principal parceiro utilizado na cooperação para inovar das empresas inovadoras da manufatura brasileira, por origem do capital e 

por intensidade tecnológica, em 2014 

Grupos de 

empresas 

Clientes ou 

consumidores 
Fornecedores Concorrentes 

Outra empresa 

do grupo 

Empresas de 

consultoria  

Universidades e 

institutos de 

pesquisa 

Centros de 

capacitação e 

assistência técnica 

Instituições de 

testes e 

certificações 

Brasil Exterior Brasil Exterior Brasil Exterior Brasil Exterior Brasil Exterior Brasil Exterior Brasil Exterior Brasil Exterior 

 Empresas estrangeiras com cooperação  

Baixa 38 4 48 7 12 6 7 35 26 1 35 1 19 1 24   - 

Média-baixa 46 12 42 15 17 2 9 49 18 9 30 3 30 1 16 8 

Média-alta 116 20 130 39 36 16 24 170 75 4 91 3 73 4 61 9 

Alta 25 1 23 15 7 1 8 32 16 2 30 6 15   - 20 2 

 Empresas nacionais com cooperação  

Baixa 1.441 79 1.733 167 879 16 316 12 1.301 12 704 5 973 6 327 18 

Média-baixa 1.007 12 1.017 78 451 39 254 6 440 7 386 1 383 8 296 7 

Média-alta 1.151 54 1.035 118 413 56 149 28 507 9 417 4 370 12 207 23 

Alta 344 13 331 51 236 20 65 3 199 5 230 5 119 3 91 8 

Indústria de 

transformação (1) 
4.168 195 4.359 490 2.051 156      832      335     2 582      49     1 923      28     1 982      35     1 042      75 

(1) Exceto empresas de capital misto. 

Fonte: Tabulação especial da PINTEC/IBGE. Cálculos e elaboração da autora. 
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Tabela B.4 – Empresas que implementaram inovações por impacto causado de alta importância, em % 

do total de empresas, em 2003 e 2014       (continua) 

Grupos por 

intensidade 

tecnológica 

Melhoria da 

qualidade 

dos 

produtos 

Ampliação 

da gama de 

produtos 

ofertados 

Manutenção 

da 

participação 

no mercado 

Ampliação 

da 

participação 

no mercado 

Abertura de 

novos 

mercados 

Aumento da 

capacidade 

produtiva 

Aumento da 

flexibili-

dade da 

produção 

 2003 2014 2003 2014 2003 2014 2003 2014 2003 2014 2003 2014 2003 2014 

 Empresas estrangeiras com cooperação 

Baixa 60,38 44,18 63,03 53,91 58,28 43,91 35,78 47,44 32,71 39,69 36,37 32,67 44,40 31,79 

Média-baixa 56,38 53,21 51,49 47,42 70,15 57,02 58,95 47,66 36,56 49,16 26,12 42,14 37,73 25,24 

Média-alta 59,01 64,74 55,80 50,66 64,69 58,64 57,02 39,51 35,32 37,64 51,94 41,10 41,78 31,34 

Alta 67,71 65,39 56,73 42,19 71,56 56,67 44,07 43,54 48,83 35,25 36,62 36,95 39,90 38,80 

  Empresas estrangeiras sem cooperação 

Baixa 42,10 36,67 23,70 21,14 40,80 36,20 25,89 37,24 16,93 18,92 41,83 44,15 25,61 26,13 

Média-baixa 34,31 39,51 19,18 29,08 46,68 54,35 30,20 47,03 11,29 22,12 31,50 35,17 14,39 32,61 

Média-alta 48,40 35,25 27,13 26,58 45,13 39,99 32,96 19,53 17,35 18,70 46,63 53,80 33,52 25,41 

Alta 35,23 47,75 41,86 36,30 41,28 56,58 34,74 40,70 19,81 23,95 40,78 26,48 32,88 25,53 

  Empresas nacionais com cooperação 

Baixa 52,16 71,62 63,50 34,00 62,00 68,32 60,76 45,77 31,65 31,18 28,78 55,51 24,99 45,49 

Média-baixa 55,74 69,31 36,92 21,09 39,69 49,07 48,88 39,99 29,16 14,54 55,68 63,34 22,51 63,05 

Média-alta 47,15 51,85 63,68 33,19 63,82 50,66 43,70 42,40 26,59 30,06 39,32 44,59 29,69 32,81 

Alta 56,64 77,70 58,44 25,77 68,25 53,25 63,54 32,50 32,34 48,08 36,05 42,95 38,11 26,52 

  Empresas nacionais sem cooperação 

Baixa 46,43 49,53 16,73 23,32 36,78 38,95 25,42 32,22 6,11 17,96 34,89 44,48 26,82 40,55 

Média-baixa 48,41 48,53 16,87 17,91 41,58 43,35 30,46 28,73 7,40 19,09 38,58 47,25 26,53 33,42 

Média-alta 46,98 47,91 23,07 22,10 42,39 42,97 27,00 34,55 13,78 22,07 30,34 41,23 22,79 33,31 

Alta 52,92 66,13 32,24 22,17 44,56 66,35 38,17 53,65 18,30 28,72 24,65 46,75 21,83 48,11 

Indústria de 

transformação (1) 
47,37 51,68 20,06 23,08 39,99 44,05 28,38 33,70 9,26 20,69 34,91 45,98 26,07 38,38 
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Tabela B.4 – Empresas que implementaram inovações por impacto causado de alta importância, em % 

do total de empresas, em 2003 e 2014       (conclusão) 

Grupos por 

intensidade 

tecnológica 

Redução 

dos custos 

de produção 

Redução 

dos custos 

do trabalho 

Redução do 

consumo 

de insumos 

Redução do 

consumo 

de energia 

Redução do 

consumo 

de água 

Redução do 

impacto 

ambiental 

Enquadra-

mento em 

regulações 

 2003 2014 2003 2014 2003 2014 2003 2014 2003 2014 2003 2014 2003 2014 

 Empresas estrangeiras com cooperação 

Baixa 21,82 33,18 24,07 19,73 17,73 29,84 8,34 13,81 8,04 15,44 25,95 42,05 36,37 21,54 

Média-baixa 22,80 27,27 15,34 23,14 11,60 14,17 11,60 14,44 15,34 10,19 22,80 41,29 41,46 17,29 

Média-alta 36,50 24,74 26,49 22,43 14,13 13,52 13,15 14,82 14,22 10,51 37,12 33,81 39,19 34,91 

Alta 27,22 23,38 15,41 16,95 9,20 4,68 2,52 8,32 0,00 6,39 33,91 37,00 48,65 39,78 

  Empresas estrangeiras sem cooperação 

Baixa 18,61 25,09 13,24 19,17 8,98 9,46 2,63 11,24 1,10 9,45 29,95 23,10 22,67 29,22 

Média-baixa 13,22 25,96 2,12 19,60 9,23 6,92 3,03 15,91 0,00 5,22 33,44 21,73 27,09 16,17 

Média-alta 16,43 16,53 14,23 12,35 10,42 7,99 7,15 6,81 4,60 36,31 31,12 54,26 29,84 55,04 

Alta 16,85 23,52 14,15 13,03 2,85 5,63 1,46 8,11 0,00 5,63 29,02 28,54 20,59 30,17 

  Empresas nacionais com cooperação 

Baixa 9,03 38,02 16,54 31,64 4,62 19,57 5,54 6,63 1,78 15,21 34,00 57,98 24,57 45,95 

Média-baixa 7,97 56,23 6,55 48,63 5,14 28,62 3,93 23,16 4,19 14,21 35,30 59,53 15,59 45,37 

Média-alta 34,74 18,27 23,16 22,59 5,20 7,75 5,94 7,38 3,63 5,39 27,40 35,53 26,80 26,57 

Alta 23,43 34,41 24,24 35,19 7,32 33,14 4,76 38,50 0,00 25,87 11,99 51,90 61,25 63,68 

  Empresas nacionais sem cooperação 

Baixa 13,38 26,31 12,34 25,03 4,83 12,40 4,91 6,52 0,93 5,85 19,36 38,85 10,66 27,23 

Média-baixa 14,34 20,94 13,10 22,12 4,18 12,45 4,11 11,45 3,97 5,74 28,22 42,02 17,09 25,69 

Média-alta 13,81 26,71 10,74 24,21 3,94 7,69 3,03 9,11 2,15 9,01 24,21 36,83 16,02 23,70 

Alta 9,66 37,96 6,87 25,10 5,25 18,77 0,28 7,12 0,45 5,39 13,63 32,91 23,96 33,92 

Indústria de 

transformação (1) 
13,79 26,71 12,21 25,17 4,75 12,90 4,31 9,06 1,91 7,57 22,52 40,97 19,13 28,86 

(1) Exceto empresas de capital misto. 

Nota: A cor cinza destaca os três principais impactos para cada grupo de empresas no seu respectivo ano. As 

empresas podem indicar mais de um impacto, por isso o percentual total das linhas excede 100%. Considerou-se 

apenas impactos de ‘alta relevância’. 

Fonte: Tabulação especial da PINTEC/IBGE. Cálculos e elaboração da autora. 

 

 

 

 

 

 



138 

 

Tabela B.5 – Gasto por empresa em atividades inovativas, por origem do capital, relação de cooperação para inovar e por intensidade tecnológica, da indústria 

de transformação, em mil R$ de 2016, 2003 e 2014 

Grupos de empresas 
Atividades internas 

de P&D 

Aquisição externa 

de P&D 

Aquisição de 

conhecimentos 

externos 

Aquisição de 

máquinas e 

equipamentos 

Treinamento 

Introdução das 

inovações no 

mercado 

Projeto industrial   

e preparações 

técnicas 

 2003 2014 2003 2014 2003 2014 2003 2014 2003 2014 2003 2014 2003 2014 

 Empresas estrangeiras com cooperação 

Baixa 8.730 4.948 901 918 1.397 2.428 44.703 18.323 1.619 1.681 14.601 48.503 30.380 2.955 

Média-baixa 9.554 11.119 1.218 829 16.898 11.844 35.375 13.606 4.196 315 3.171 1.638 13.443 3.174 

Média-alta 41.924 25.626 3.922 6.581 7.825 9.631 58.262 18.322 2.826 599 6.184 7.338 8.474 8.583 

Alta 21.232 19.762 22.984 20.826 7.034 943 37.256 10.267 1.300 433 16.176 4.491 6.399 906 

 Empresas estrangeiras sem cooperação 

Baixa 3.042 3.203 792 640 983 2.983 11.927 5.135 400 161 2.009 1.547 1.917 3.619 

Média-baixa 1.966 3.361 692 6.066 5.469 728 10.260 9.592 143 249 1.965 303 2.768 383 

Média-alta 4.647 5.986 1.821 2.070 2.655 6.692 6.501 2.767 561 71 1.516 893 2.672 1.090 

Alta 3.741 12.251 18.795 2.663 4.248 3.308 10.633 1.837 1.082 1.674 6.809 7.012 7.150 6.056 

 Empresas nacionais com cooperação 

Baixa 2.010 2.067 214 463 846 170 8.774 2.409 327 52 1.280 246 2.162 1.516 

Média-baixa 10.720 7.759 10.332 6.569 1.845 184 11.934 2.413 1.060 57 2.284 121 6.910 887 

Média-alta 17.013 3.216 4.319 3.428 7.804 943 11.460 1.358 1.643 72 3.721 391 5.714 604 

Alta 6.206 7.050 2.284 2.612 2.372 593 1.733 623 303 123 4.757 550 1.298 212 

 Empresas nacionais sem cooperação 

Baixa 425 839 165 250 224 66 816 420 66 30 274 80 513 162 

Média-baixa 343 889 220 245 259 70 871 674 58 30 127 71 399 255 

Média-alta 622 749 324 219 207 113 868 669 100 42 168 110 330 226 

Alta 744 741 247 174 449 240 660 501 107 49 993 127 443 267 

Indústria de 

transformação (1) 
2.711 3.297 1.604 1.625 992 363 1.803 951 204 59 694 365 985 462 

(1) Exceto empresas de capital misto. 

Nota: Deflator do PIB, Sistema de Contas Nacionais.  

Fonte: Tabulação especial da PINTEC/IBGE. Cálculos e elaboração da autora. 
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Apêndice C – Base de dados das empresas inovadoras que cooperaram para inovar, por 

origem do capital controlador e categorias tecnológicas 

 

As informações desta pesquisa provêm de uma tabulação especial solicitada à Pesquisa 

de Inovação Tecnológica (Pintec) do IBGE. Ela engloba todas as empresas do território 

nacional que têm registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da 

Fazenda, e que estejam classificadas como ativas no Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) 

do IBGE e empreguem 10 ou mais pessoas – este último ponto refere-se a uma recomendação 

do Manual de Oslo, e foi seguida para garantir a comparabilidade em estudos internacionais. 

Para a tabulação especial, foram selecionadas apenas empresas da indústria de transformação. 

O questionário da Pintec é direcionado para as empresas que efetivamente 

implementaram inovações durante o triênio analisado pela pesquisa (apenas as variáveis 

quantitativas se referem ao último ano do período de referência da pesquisa). Dentro desse 

arcabouço, é possível combinar as informações presentes no questionário de maneira distinta 

da divulgada nos relatórios impressos e disponibilizada na base de arquivos online. Com isso 

tem-se acesso a uma riqueza maior de dados combinados a partir da característica central que 

se deseja analisar, que no caso desta pesquisa foi a cooperação para inovar e a origem do capital 

controlador das empresas inovadoras. A estrutura do conteúdo solicitado referente às empresas 

inovadoras foi dividida em três blocos principais, que são: realizou cooperação para inovar; 

origem do capital controlador; e categoria de intensidade tecnológica. A Figura C.1 mostra o 

processo seguido para solicitar as informações. 

Seguindo essa estrutura foram selecionadas 11 questões da Pintec para que as respostas 

das empresas correspondentes a cada grupo fossem desagregadas conforme o pedido, as quais 

são apresentadas na Tabela C.1. Com o objetivo de obter uma série de dados para o período 

mais longo possível, todas essas questões foram requeridas para as cinco edições da Pintec, 

quais sejam: 2003, 2005, 2008 e 2011, e 2014 – à exceção da primeira, de 2000, pois conforme 

citado no artigo, as empresas estavam adaptando à aplicação do questionário e ao conceito de 

inovação. 

De modo a facilitar a exposição dos dados, nesta pesquisa foram utilizadas as 

informações referentes a dois pontos do período, 2003 e 2014. Contudo, também foi observado 

o comportamento das empresas nas edições intermediárias (2005, 2008 e 2011) para ponderar 

possíveis alterações estruturais nos resultados da Pintec. Contudo, não foi verificado grande 
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variabilidade nos resultados da pesquisa. De todo modo, em posse desses dados será possível 

propor novas linhas de pesquisas futuras e análises sobre questões específicas. 

 

Figura C.1 – Estrutura da base de dados da Pintec para esta pesquisa  

 

Fonte: Elaboração da autora com base no questionário da Pintec. 

 

Algumas das questões têm caráter qualitativo e buscam entender qual o grau de 

importância atribuído ao fator questionado. Nesses casos, as empresas devem apontar as 

respostas: alta; média; e baixa e/ou não relevante. Entre as questões solicitadas, cinco delas 

eram desse tipo e questionavam sobre a importância: das atividades inovativas desenvolvidas; 

do impacto causado pela inovação; das fontes de informação empregadas; das relações de 

cooperação com outras organizações; e dos problemas e obstáculos enfrentados para inovar. Ao 

tabular essas respostas foram consideradas apenas aquelas que informaram “alta relevância” 

para o fator questionado, pois procurou-se obter informações mais decisivas por parte das 

empresas. 
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Tabela C.1 – Descrição das questões solicitadas à Pintec que compõem a base de dados desta pesquisa 

 Descrição das questões originais da Pintec Número da tabela em cada edição 

  2003 2005 2008 2011 2014 

 Variáveis selecionadas das empresas, segundo as atividades 

selecionadas da indústria e dos serviços - Brasil  
1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 

 Empresas, total e as que implementaram inovações e/ou 

com projetos, segundo as atividades selecionadas da 

indústria e dos serviços - Brasil 

1.1.2 1.1.2 1.1.2 1.1.2 1.1.2 

Empresas que implementaram inovações, por grau de 

importância das atividades inovativas desenvolvidas 

segundo as atividades selecionadas da indústria e dos 

serviços - Brasil 

1.1.7 1.1.7 1.1.7 1.1.5 1.1.6 

 Empresas, total e receita líquida de vendas, com indicação 

do valor dos dispêndios relacionados às atividades 

inovativas desenvolvidas, segundo as atividades 

selecionadas da indústria e dos serviços - Brasil  

1.1.8 1.1.8 1.1.8 1.1.6 1.1.7 

Valor dos dispêndios realizados nas atividades internas de 

Pesquisa e Desenvolvimento das empresas que 

implementaram inovações, com indicação do caráter das 

atividades, segundo as atividades selecionadas da indústria 

e dos serviços - Brasil 

1.1.10 1.1.10 1.1.10 1.1.8 1.1.9 

 Empresas que implementaram inovações, por grau de 

importância do impacto causado, segundo as atividades 

selecionadas da indústria e dos serviços - Brasil 

1.1.13 1.1.13 1.1.13 1.1.11 1.1.13 

Empresas que implementaram inovações, por grau de 

importância das fontes de informação empregadas, segundo 

as atividades selecionadas da indústria e dos serviços - 

Brasil 

1.1.15 1.1.15 1.1.15 1.1.13 1.1.15 

 Empresas que implementaram inovações, total e com 

relações de cooperação com outras organizações, por grau 

de importância da parceria, segundo as atividades 

selecionadas da indústria e dos serviços - Brasil 

1.1.17 1.1.17 1.1.17 1.1.15 1.1.17 

 Empresas que implementaram inovações, total e com 

relações de cooperação com outras organizações, por 

localização do principal parceiro, segundo as atividades 

selecionadas da indústria e dos serviços selecionados - 

Brasil 

1.1.18 1.1.18 1.1.18 1.1.16 1.1.18 

 Empresas que implementaram inovações, total e que 

receberam apoio do governo para as suas atividades 

inovativas, por tipo de programa de apoio, segundo as 

atividades selecionadas da indústria e dos serviços - Brasil 

1.1.20 1.1.20 1.1.20 1.1.18 1.1.20 

 Empresas, total e as que implementaram inovações, por 

grau de importância dos problemas e obstáculos apontados, 

segundo as atividades selecionadas da indústria e dos 

serviços selecionados - Brasil 

1.1.23 1.1.23 1.1.23 1.1.21 1.1.23 

Fonte: Pintec/IBGE. Elaboração da autora. 
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O conjunto de dados recebidos foi bem vasto. Somaram 44 tabelas (sendo 11 referentes 

a cada questão, e desagregadas em quatro grupos de empresas) para cada uma das cinco edições 

da Pintec. Considerando apenas as edições de 2003 e 2014, no total foram 88 tabelas. 

De modo a esclarecer o conteúdo dos dados recebidos a partir de tais especificações, 

apresenta-se nas Tabelas C.2 e C.3 abaixo as informações gerais do universo de empresas para 

a Pintec 2003 e Pintec 2014, respectivamente. Todas as demais questões indicadas na Tabela 

C.1 foram recebidas, unidas e preparadas para seguir este mesmo formato. Devido à grande 

quantidade de dados, a autora se coloca à disposição para enviar os dados por e-mail mediante 

solicitação para <milenetessarin@usp.br>.  

 

Tabela C.2 – Variáveis selecionadas das empresas, segundo os grupos por relação de cooperação para 

inovar, origem do capital e categorias tecnológicas, a preços correntes 

Grupos de 

empresas 

selecionados 

2001-2003          
Empresas com 

inovação 

de produto 

e/ou 

processo 

2003 

Receita 

líquida de 

vendas 

(R$ 1.000) 

Dispêndios realizados pelas empresas nas atividades inovativas 

Total Atividades internas de P&D 

Número de 

empresas 

Valor 

(R$ 1.000) 

Número de 

empresas 

Valor 

(R$ 1.000) 

  Empresas de capital controlador estrangeiro, com relações de cooperação com outras organizações 

Baixa 45 27.705.065 40 1.159.624 37 121.510 

Média-baixa 27 19.354.029 26 613.414 25 89.998 

Média-alta 102 89.170.490 99 3.889.411 88 1.399.827 

Alta 37 22.207.522 36 1.073.682 33 264.279 
  Empresas de capital controlador estrangeiro, sem relações de cooperação com outras organizações 

Baixa 110 26.930.596 88 426.534 34 39.276 

Média-baixa 149 12.453.856 115 432.173 61 45.560 

Média-alta 354 50.922.427 292 1.284.637 148 261.940 

Alta 68 11.758.878 55 478.868 36 51.406 
  Empresas de capital controlador nacional, com relações de cooperação com outras organizações 

Baixa 331 47.477.370 271 960.955 135 103.012 

Média-baixa 212 118.611.757 207 1.739.992 175 712.384 

Média-alta 181 42.485.542 156 2.177.333 140 904.954 

Alta 88 4.641.167 86 370.648 72 169.791 
  Empresas de capital controlador nacional, sem relações de cooperação com outras organizações 

Baixa 14.502 97.591.544 9.746 3.702.604 1.023 165.159 

Média-baixa 5.722 42.399.445 4.395 1.695.470 861 112.161 

Média-alta 4.459 35.823.055 3.630 1.569.850 1.422 335.703 

Alta 986 8.790.599 816 463.664 482 136.282 
Total - exceto 

empresas de 

capital misto 
27.372 658.323.342 20.058 22.038.859 4.772 4.913.242 

Fonte: Pintec 2003/IBGE. Elaboração da autora. 
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Tabela C.3 – Variáveis selecionadas das empresas, segundo os grupos por relação de cooperação para 

inovar, origem do capital e categorias tecnológicas, a preços correntes 

Grupos de 

empresas 

selecionados 

2012-2014            
Empresas 

com inovação 

de produto 

e/ou 

processo 

2014 

Receita 

líquida de 

vendas 

(R$ 1.000) 

Dispêndios realizados pelas empresas nas atividades inovativas 

Total Atividades internas de P&D 

Número de 

empresas 

Valor 

(R$ 1.000) 

Número de 

empresas 

Valor 

(R$ 1.000) 

 Empresas de capital controlador estrangeiro, com relações de cooperação com outras organizações 

Baixa 73 83.248.266 66 2.331.248 49 207.132 

Média-baixa 85 76.735.540 77 1.497.002 55 523.121 

Média-alta 233 255.196.066 219 7.631.943 165 3.634.353 

Alta 59 60.738.023 56 1.726.467 46 779.291 
  Empresas de capital controlador estrangeiro, sem relações de cooperação com outras organizações 

Baixa 81 40.807.466 64 378.345 38 104.744 

Média-baixa 115 18.139.990 100 841.476 39 112.275 

Média-alta 425 97.104.368 383 2.030.554 165 845.953 

Alta 43 27.033.955 40 496.168 25 261.483 
  Empresas de capital controlador nacional, com relações de cooperação com outras organizações 

Baixa 2.305 213.563.919 1.954 5.273.407 555 984.386 

Média-baixa 1.326 355.420.896 1.180 6.277.929 453 3.016.362 

Média-alta 1.454 146.209.599 1.163 4.156.708 741 2.042.156 

Alta 426 26.056.437 396 2.131.957 242 1.465.705 
  Empresas de capital controlador nacional, sem relações de cooperação com outras organizações 

Baixa 18.365 240.569.765 14.439 6.136.527 745 536.160 

Média-baixa 9.864 120.875.767 7.751 4.878.538 648 493.967 

Média-alta 5.404 107.832.308 4.379 3.161.061 1.393 894.651 

Alta 1.153 14.677.332 935 670.401 341 216.941 
Total - exceto 

empresas de 

capital misto 

41.411 1.884.209.697 33.202 49.619.731 5.700 16.118.680 

Fonte: Pintec 2014/IBGE. Elaboração da autora. 
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Apêndice D – Tratamento dos dados para identificar o valor da produção diversificada 

 

Para se chegar à composição ao valor bruto da produção industrial (VBPI) de cada setor 

a dois e três dígitos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), os seguintes 

procedimentos foram adotados de forma a identificar a diversificação intra e intersetorial. 

A partir dos dados da PIA-Empresa (IBGE, 2013) foi produzida uma matriz de produção 

subsetor-subsetor para 103 subsetores da indústria de transformação, a qual indicava o VBPI 

total do subsetor: 

 

𝑃𝑇 
𝑣,𝐼 = 𝑃𝑇𝑗

𝐼 + ∑ (𝑃𝑇𝑘
𝑣,𝐼)𝑁

𝑘=1       (D.1) 

 

Onde: 

𝑃𝑇 
𝑣,𝐼 é o valor bruto da produção industrial total das plantas diversificadas; 

O sobrescrito I indica as unidades produtivas industriais; 

 O subscrito j indica o subsetor de origem da produção (ou o subsetor principal em que a 

planta industrial está cadastrada);  

O subscrito k representa os subsetores em que há produção secundária (sendo k=1, ..., N 

subsetores secundários). 

A produção secundária foi identificada inicialmente ao subtrair o VBPI do subsetor de 

origem do valor da produção total do subsetor correspondente. 

 

𝑃𝑇 𝑘
𝑣,𝐼 = 𝑃𝑇 

𝑣,𝐼 − 𝑃𝑇 𝑗
𝑣,𝐼

     (D.2) 

 

A produção secundária das plantas diversificadas (𝑃𝑇 𝑘
𝑣,𝐼

) foi dividida em duas etapas. 

Primeiro, agregou-se a produção dos subsetores secundários que compõem a mesma divisão 

setorial (dois dígitos da CNAE), e depois agregou-se a produção dos subsetores que estão fora 

da divisão de origem (ou seja, das demais divisões de atividade). 

 

𝑃𝑇 𝑘
𝑣,𝐼 = (𝑃𝑇 𝑘

𝑣,𝐼,𝑑) +  (𝑃𝑇 𝑘
𝑣,𝐼,𝑟)    (D.3) 

 

Sendo: 

𝑃𝑇 𝑘
𝐼,𝑑

 o VBPI dos demais subsetores que compõem a mesma divisão CNAE; 

𝑃𝑇𝑘
𝐼,𝑟

 o VBPI dos subsetores das divisões restantes da CNAE, exceto o de origem. 
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Assim, chegou-se ao valor da produção diversificada para perto ou intra-setor (𝑃𝑇 𝑘
𝐼,𝑑) 

e diversificada para longe ou inter-setor (𝑃𝑇 𝑘
𝐼,𝑟). 

Os procedimentos citados acima foram aplicados sobre a “matriz de diversificação”, 

resultado de uma tabulação especial que este estudo obteve. Essa matriz apresenta informações 

das unidades produtivas locais por subsetor a três dígitos de desagregação da CNAE versão 2.0 

(103 subsetores x 103 subsetores). Devido ao grande volume de dados, não é viável apresentar 

a totalidade de informações dessa matriz aqui. Porém, de modo elucidativo, apresenta-se a 

seguir um pequeno extrato da matriz referente aos subsetores do código 10 – Alimentos e 28 – 

Máquinas e equipamentos, os quais apresentam um padrão de diversificação para perto e longe, 

respectivamente. Foram exibidos nas Tabelas D.1 e D.2 apenas os subsetores em que há registro 

de produção industrial. 

Nas Tabelas D.1 e D.2, as linhas sinalizam qual é o subsetor de origem das informações 

das plantas diversificadas. As colunas indicam em qual subsetor a produção foi realizada. A 

diagonal principal apresenta a produção realizada no subsetor de origem das plantas produtivas.  

Assim é possível identificar o valor bruto da produção industrial (VBPI) em cada um 

dos subsetores que compõem os códigos 10 e 28 das plantas industriais diversificadas. A 

produção diversificada para subsetores do mesmo setor de origem, ou como foi denominado, 

diversificação para perto, é a soma das colunas do mesmo setor. Já a produção de produtos que 

fazem parte dos demais setores de atividade é dada pela soma de todas colunas restantes da 

matriz, e representa a diversificação para longe. 

Esse mesmo procedimento foi adotado para todos os subsetores da matriz e resultou na 

obtenção dos valores da produção no subsetor de origem e da produção diversificada para perto 

e para longe dos 103 subsetores da indústria de transformação. 
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Tabela D.1 – Parte da matriz de diversificação referente aos subsetores do setor de Alimentos (CNAE 10), VBPI em milhões de R$ correntes, 2013 

  Subsetores dentro do mesmo setor Subsetores dos demais setores 

Código CNAE 101 102 103 104 105 106 107 108 109 111 112 122 131 132 151 161 193 201 202 203 206 209 221 222 259 

101 
Abate e produtos de 

carne 
85.317 90 58 1.753 3.837 7.971 0 0 677 0 0 0 0 0 1.148 20 212 117 0 0 599 18 0 0 27 

102 
Pescado e produtos 

do pescado 
0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

103 

Conservas de 

frutas, legumes e 

outros vegetais 

0 0 6.908 0 63 613 0 0 1.090 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 4 0 0 

104 
Óleos e gorduras 

vegetais e animais 
0 0 571 40.489 0 1.866 0 45 871 928 0 0 51 0 0 1 1.145 56 0 0 0 0 0 0 0 

105 Laticínios 78 0 2 594 15.280 601 0 1 364 0 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

106 

Trigo, amiláceos e 

alimentos para 

animais 

16 399 12 265 1 12.173 379 7 912 0 0 0 0 0 0 1 0 206 97 0 0 0 0 0 0 

107 Refino de açúcar 0 0 10 0 0 0 17.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.660 0 0 0 0 0 0 0 0 

108 
Torrefação e 

moagem de café 
0 0 0 0 13 104 0 2.997 0 0 84 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

109 
Outros produtos 

alimentícios 
9 0 4 341 5.740 2.683 0 0 15.915 0 0 30 0 0 0 0 0 0 4 0 9 70 0 21 0 

Nota: Apenas informações do Valor Bruto da Produção Industrial (VBPI) das plantas industriais diversificadas, isto é, que produzem produtos de mais de um subsetor. 

Fonte: Tabulação especial da PIA-Empresa/IBGE. Elaboração da autora. 
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Tabela D.2 – Parte da matriz de diversificação referente aos subsetores do setor de Máquinas e Equipamentos (CNAE 28), VBPI em milhões de 

R$ correntes, 2013 

  Subsetores dos demais setores Subsetores dentro do mesmo setor   Subsetores dos demais setores 

Código CNAE 135 162 204 221 222 239 245 251 252 253 254 265 271 273 279 281 282 283 284 285 286 292 293 294 301 303 331 332 

281 
Motores, bombas e 

compressores 
0 0 37 52 43 38 75 0 0 0 0 4 197 0 107 2.908 129 0 0 49 0 0 0 122 0 278 8 0 

282 

Máquinas e 

equipamentos de uso 

geral 

2 0 0 0 20 0 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3.164 5 12 0 0 0 0 0 0 0 102 0 

283 

Máquinas para 

agricultura e 

pecuária 

1 0 0 10 292 0 25 0 0 31 20 21 0 34 0 0 82 12.703 0 1.433 0 421 20 3 0 0 0 3 

284 
Máquinas-

ferramenta 
0 0 0 0 4 0 111 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 592 42 0 0 0 0 0 0 0 0 

285 

Máquinas para 

extração mineral e 

construção 

0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 2.606 18 0 0 0 0 0 308 11 

286 
Máquinas de uso 

industrial específico 
0 0 0 0 0 0 14 31 45 1 0 0 0 0 0 1 228 0 0 0 1.490 0 0 0 29 0 15 227 

Nota: Apenas informações do Valor Bruto da Produção Industrial (VBPI) das plantas industriais diversificadas, isto é, que produzem produtos de mais de um subsetor. 

Fonte: Tabulação especial da PIA-Empresa/IBGE. Elaboração da autora. 
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Apêndice E – Razão entre os indicadores setoriais da parcela do subsetor que atua em 

mais de um subsetor (diversificada) versus parcela que atua em apenas um subsetor (não 

diversificada), em 2013, em valores correntes     (continua) 

Cód. Subsetores - CNAE 3 dígitos 
W / 

PO 

VBPI 

/ PO 

VTI   

/ PO 

RLV  

/ PO 

PO / 

UL 

VBPI   

/ UL 

VTI    

/ UL 

RLV  

/ UL 

  (R$ mil)   (R$ milhão) 

C  Indústria de Transformação 1,50 2,79 3,13 2,88 8,39 23,43 26,29 24,13 

101 Abate e produtos de carne 1,27 1,04 1,79 0,99 8,32 8,64 14,93 8,22 

102 Pescado  0,90 0,33 0,50 0,32 1,78 0,59 0,90 0,57 

103 Conservas de frutas, legumes e vegetais 1,97 2,79 3,42 1,81 5,01 13,95 17,11 9,07 

104 Óleos e gorduras vegetais e animais 1,63 2,39 3,42 3,06 2,56 6,12 8,75 7,84 

105 Laticínios 1,36 1,87 1,91 1,57 3,78 7,07 7,23 5,95 

106 Trigo, amiláceos e alimentos para animais 1,25 1,53 1,63 1,52 4,30 6,56 7,01 6,55 

107 Refino de açúcar 1,12 1,05 1,23 1,10 1,17 1,23 1,44 1,28 

108 Torrefação e moagem de café 1,32 1,46 1,31 1,31 12,85 18,72 16,78 16,83 

109 Outros produtos alimentícios 1,80 3,60 3,66 1,81 15,89 57,19 58,14 28,83 

111 Bebidas alcoólicas 1,03 2,20 3,21 1,99 8,21 18,10 26,32 16,33 

112 Bebidas não alcoólicas 1,16 1,30 1,57 1,20 2,06 2,68 3,23 2,48 

121 Processamento do fumo 1,10 1,11 1,58 1,04 1,64 1,82 2,60 1,71 

122 Produtos do fumo 2,30 2,36 2,77 2,39 12,09 28,51 33,55 28,85 

131 Preparação e fiação de fibras têxteis 1,09 0,85 0,97 0,84 4,02 3,40 3,90 3,38 

132 Tecelagem, exceto malha 0,90 0,85 0,97 0,75 5,29 4,51 5,11 3,98 

133 Tecidos de malha 1,17 0,98 1,09 0,98 3,14 3,08 3,41 3,07 

134 Acabamentos em artefatos têxteis 1,09 2,09 1,39 2,04 2,75 5,74 3,83 5,60 

135 Artefatos têxteis, exceto vestuário 1,40 1,72 1,94 1,79 4,72 8,12 9,14 8,44 

141 Confecção de vestuário e acessórios 1,39 2,16 2,22 2,01 4,53 9,78 10,07 9,11 

142 Artigos de malharia e tricotagem 1,64 1,59 1,47 1,85 8,95 14,22 13,16 16,55 

151 Curtimento e preparações de couro 1,16 1,26 1,29 1,16 3,03 3,81 3,91 3,52 

152 Artigos para viagem e artefatos de couro 0,82 1,45 1,30 1,37 2,34 3,39 3,03 3,20 

153 Calçados 1,08 1,34 1,54 1,45 15,11 20,23 23,22 21,91 

154 Partes para calçados 1,55 2,14 1,93 2,13 1,98 4,25 3,83 4,22 

161 Desdobramento de madeira 2,01 2,37 2,06 2,25 3,46 8,19 7,15 7,78 

162 Produtos de madeira, exceto móveis 1,79 3,22 3,59 3,16 10,42 33,58 37,37 32,95 

171 Celulose e outras pastas 0,95 0,86 0,85 0,83 1,09 0,93 0,93 0,91 

172 Papel, cartolina e papel-cartão 1,20 1,21 1,77 1,19 3,53 4,27 6,24 4,21 

173 Embalagens de papel 1,36 1,33 1,34 1,25 7,73 10,30 10,37 9,65 

174 Produtos diversos de papel 2,06 3,11 3,30 3,05 7,19 22,36 23,73 21,91 

181 Atividade de impressão 1,03 1,28 1,35 1,25 5,39 6,89 7,28 6,72 

182 Serviços de pré-impressão 1,33 1,96 1,86 1,90 7,69 15,08 14,31 14,61 

183 Reprodução de materiais gravados 2,71 2,29 2,24 1,94 1,76 4,02 3,95 3,42 

192 Produtos derivados do petróleo 4,38 5,54 12,20 6,55 20,19 111,95 246,29 132,26 

193 Biocombustíveis 0,59 0,41 0,49 0,41 2,67 1,09 1,31 1,09 

201 Produtos químicos inorgânicos 1,39 1,06 1,13 1,04 2,10 2,22 2,36 2,19 

202 Produtos químicos orgânicos 1,91 3,49 3,45 3,47 5,15 17,95 17,75 17,88 

203 Resinas e elastômeros 0,74 0,87 0,96 0,93 1,91 1,66 1,83 1,77 

204 Fibras artificiais e sintéticas 1,14 1,01 1,38 1,02 1,60 1,62 2,20 1,63 

205 Defensivos agrícolas e desinfestantes 1,35 3,29 3,89 3,08 4,68 15,40 18,19 14,40 

206 Produtos de limpeza e higiene pessoal 1,00 2,12 1,97 2,13 9,76 20,72 19,20 20,76 

207 Tintas e vernizes 1,44 1,68 1,36 1,73 3,20 5,39 4,34 5,54 

209 Preparados químicos diversos 0,96 1,13 1,14 1,10 5,54 6,25 6,28 6,11 

212 Produtos farmacêuticos 1,25 1,12 1,00 1,19 2,72 3,03 2,73 3,24 

221 Produtos de borracha 1,70 2,47 2,55 2,44 9,25 22,82 23,61 22,57 

222 Produtos de plástico 1,41 1,50 1,67 1,49 3,05 4,57 5,10 4,54 
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Apêndice E – Razão entre os indicadores setoriais da parcela do subsetor que atua em 

mais de um subsetor (diversificada) versus parcela que atua em apenas um subsetor (não 

diversificada), em 2013, em valores correntes     (conclusão) 

Cód. Subsetores - CNAE 3 dígitos 
W / 

PO 

VBPI 

/ PO 

VTI   

/ PO 

RLV  

/ PO 

PO / 

UL 

VBPI   

/ UL 

VTI    

/ UL 

RLV  

/ UL 

  (R$ mil)   (R$ milhão) 

231 Vidro e produtos do vidro 1,06 1,77 2,59 1,72 1,83 3,24 4,74 3,14 

232 Cimento 1,20 1,68 1,46 1,73 0,32 0,53 0,46 0,55 

233 Artefatos de concreto e gesso 2,56 3,19 2,83 3,10 3,29 10,49 9,30 10,20 

234 Produtos cerâmicos 1,84 2,67 2,39 2,78 3,67 9,81 8,78 10,20 

239 Pedras e outros minerais não-metálicos 2,43 2,53 2,66 2,32 3,36 8,51 8,92 7,81 

241 Ferro-gusa e de ferroligas 0,79 0,54 0,38 0,56 1,59 0,86 0,61 0,90 

242 Siderurgia 1,02 1,48 1,95 1,47 3,53 5,22 6,90 5,18 

243 Tubos de aço, exceto tubos sem costura 1,38 1,69 1,40 1,62 2,17 3,66 3,05 3,51 

244 Metalurgia dos metais não-ferrosos 1,26 0,90 1,33 0,87 5,81 5,24 7,71 5,08 

245 Fundição 1,11 1,17 1,45 1,16 11,32 13,22 16,47 13,10 

251 Estruturas metálicas e caldeiraria pesada 1,63 1,75 2,18 1,73 11,17 19,58 24,31 19,31 

252 Tanques e reservatórios metálicos 1,14 1,28 1,43 1,28 5,75 7,33 8,22 7,35 

253 Forjaria e tratamento de metais 1,29 3,41 2,10 3,51 2,44 8,34 5,13 8,58 

254 Artigos de cutelaria e ferramentas 1,37 1,96 1,93 1,94 5,83 11,41 11,23 11,30 

255 Equipamento bélico, armas e munições 0,81 0,41 0,50 0,40 0,64 0,26 0,32 0,26 

259 Produtos de metal não especificados 1,27 1,80 1,17 1,94 5,54 9,96 6,46 10,76 

261 Componentes eletrônicos 1,80 0,92 1,48 0,92 1,61 1,48 2,38 1,48 

262 Equipamentos de informática e periféricos 0,79 0,85 0,76 0,74 14,04 11,88 10,68 10,37 

263 Equipamentos de comunicação 1,75 3,95 4,31 3,09 24,33 96,18 104,78 75,20 

264 Aparelhos de recepção de áudio e vídeo 1,51 2,28 2,81 2,15 7,13 16,26 20,05 15,32 

265 Instrumentos de medida e relógios 1,23 1,78 1,01 1,69 5,75 10,25 5,78 9,72 

267 Instrumentos ópticos e fotográficos 0,60 0,30 0,57 0,26 0,91 0,27 0,52 0,24 

271 Transformadores e motores elétricos 2,04 1,83 2,79 1,94 3,83 7,00 10,69 7,43 

272 Pilhas, baterias e acumuladores elétricos 1,06 1,14 1,18 1,07 3,26 3,72 3,83 3,47 

273 Equipamentos para distribuição de energia  1,47 1,02 1,40 1,07 4,49 4,58 6,29 4,80 

274 Lâmpadas e equipamentos de iluminação 0,70 1,05 0,71 0,82 6,77 7,08 4,79 5,57 

275 Eletrodomésticos 1,28 1,17 1,45 1,09 9,77 11,39 14,14 10,62 

279 Aparelhos elétricos não especificados 1,56 3,06 3,56 2,95 5,40 16,50 19,22 15,92 

281 Motores, bombas e compressores 1,55 1,29 1,05 1,24 2,51 3,24 2,64 3,11 

282 Máquinas e equipamentos de uso geral 1,55 2,28 2,05 1,91 2,74 6,26 5,63 5,23 

283 Máquinas para agricultura e pecuária 1,74 2,69 2,03 2,64 7,05 18,96 14,28 18,62 

284 Máquinas-ferramenta 1,40 1,40 1,07 1,40 5,65 7,91 6,02 7,88 

285 Máquinas para extração mineral e construção 1,92 1,50 1,70 1,42 1,63 2,45 2,76 2,31 

286 Máquinas de uso industrial específico 1,59 1,83 1,59 1,76 9,25 16,90 14,68 16,31 

291 Automóveis, camionetas e utilitários 0,86 0,99 0,71 0,99 1,19 1,18 0,85 1,18 

292 Caminhões e ônibus 1,34 1,26 2,08 1,27 1,09 1,38 2,27 1,39 

293 Cabines, carrocerias e reboques 1,15 1,17 1,08 1,17 2,10 2,46 2,27 2,46 

294 Peças e acessórios para veículos 0,98 1,10 1,10 1,09 2,93 3,22 3,23 3,20 

301 Embarcações 0,40 0,34 0,43 0,35 0,14 0,05 0,06 0,05 

303 Veículos ferroviários 0,97 1,13 1,71 0,94 2,05 2,31 3,49 1,91 

309 Outros equipamentos de transporte 1,70 3,69 3,01 3,78 23,72 87,48 71,37 89,71 

310 Móveis 1,10 1,32 1,31 1,32 4,19 5,55 5,48 5,54 

321 Joias, bijuteria e semelhantes 0,96 0,94 0,79 0,97 2,54 2,39 2,00 2,45 

323 Artefatos para pesca e esporte 0,66 2,79 3,39 2,57 22,15 61,87 75,14 56,96 

325 Instrumentos médicos e artigos ópticos 1,27 1,53 1,39 1,52 4,77 7,30 6,63 7,27 

329 Produtos diversos 1,64 1,41 1,62 1,31 9,87 13,95 15,95 12,92 

331 Manutenção de máquinas e equipamentos 1,65 1,68 1,39 1,59 4,51 7,56 6,25 7,18 

332 Instalação de máquinas e equipamentos 2,49 2,58 1,30 4,56 4,08 10,52 5,30 18,60 

Nota: devido ao critério de sigilo do IBGE, não foram repassadas as informações de plantas diversificadas dos 

seguintes subsetores CNAE: 191 – Coquerias; 211 – Produtos farmoquímicos; 266 – Aparelhos eletromédicos e 

eletroterapêuticos; 295 – Recondicionamento de motores; 304 – Aeronaves; 322 – Instrumentos musicais; 324 – 

Brinquedos e jogos recreativos. Fonte: Tabulação especial da PIA-Empresa/IBGE. Cálculos e elaboração da autora 
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Apêndice F – Análise dos Componentes Principais (ACP) sobre os skills selecionados 

 

Esta etapa foi baseada nos procedimentos de cálculo indicados por Hair et al. (1998), 

Costello e Osborne (2005) e Conti et al. (2014) para realizar a análise dos componentes 

principais (ACP) da amostra inicial. 

Para a amostra original foram pré-selecionados 34 skills, os quais são chamados de 

componentes na ACP, descritos na Tabela F.1. Inicialmente, foi realizado o teste da Medida de 

Adequação da Amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) (Tabela F.1) para verificar a adequação 

das variáveis selecionadas e quais delas devem ser mantidas. 

 

Tabela F.1 – Medida de adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

Componente Descrição das habilidades selecionadas KMO 

Comp1 Fluência de ideias 0,9478 

Comp2 Originalidade 0,9390 

Comp3 Sensibilidade a problemas 0,9541 

Comp4 Flexibilidade 0,9743 

Comp5 Habilidade em organizar informações  0,9406 

Comp6 Habilidade em identificar padrões 0,9363 

Comp7 Investigativo 0,9457 

Comp8 Empreendedor 0,7925 

Comp9 Criatividade 0,9704 

Comp10 Adaptabilidade 0,9496 

Comp11 Inovação 0,9327 

Comp12 Pensamento analítico 0,9649 

Comp13 Habilidade matemática 0,9443 

Comp14 Habilidade em ciências 0,9226 

Comp15 Pensamento crítico 0,9608 

Comp16 Aprendizado ativo 0,9627 

Comp17 Capacidade de solucionar problemas complexos 0,9744 

Comp18 Habilidade em análise operacional 0,9545 

Comp19 Habilidade em gerar tecnologias 0,9432 

Comp20 Habilidade com controle de qualidade 0,8350 

Comp21 Habilidade em avaliar sistemas 0,9668 

Comp22 Administração e gestão 0,9208 

Comp23 Conhecimentos administrativos 0,9158 

Comp24 Capacidade de customização de serviços 0,9297 

Comp25 Conhecimento do processo produtivo 0,7600 

Comp26 Conhecimentos de engenharia e tecnologia 0,8320 

Comp27 Capacidade de desenvolver projetos 0,7704 

Comp28 Domínio do idioma local 0,9577 

Comp29 Domínio de idiomas estrangeiros 0,8854 

Comp30 Capacidade de reter informações 0,9770 

Comp31 Capacidade de identificar informações 0,9586 

Comp32 Capacidade de analisar dados 0,9605 

Comp33 Pensamento criativo 0,9416 

Comp34 Capacidade de atualizar conhecimentos 0,9640 

  Média 0,9449 

Fonte: Elaboração da autora a partir das variáveis da O-NET. 
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O KMO mede o grau de adequação de cada variável separadamente e também de todas 

elas juntas, assim quanto mais perto de 1 mais perfeita será a estimação da variável. De acordo 

com Hair et al. (1998), resultados acima de 0,80 são considerados ideais, entre 0,79 e 0,70 são 

medianos, entre 0,69 e 0,60 são medíocres, entre 0,59 e 0,50 são ruins e abaixo de 0,49 indicam 

que a análise fatorial pode ser inadequada. 

Dos 34 componentes testados, 31 tiveram resultados acima de 0,8 e três componentes 

ficaram entre 0,76 e 0,79 como pode-se ver na Tabela F.1. Ou seja, a amostra selecionada 

confirma uma alta correlação entre as variáveis e que elas são adequadas, não sendo necessária 

a exclusão de nenhuma delas. Ademais, o valor médio do KMO da amostra foi 0,9449, resultado 

ideal que confirma a possibilidade de uma redução significante da amostra. 

Confirmada a adequação da amostra, utilizou-se o método de extração de fatores via 

análise dos componentes principais (ACP). É necessário selecionar o número de fatores para o 

qual a amostra original será reduzida. O primeiro fator tem a propriedade de extrair as 

combinações de variáveis que explicam o maior montante da variância, o segundo fator explica 

um montante menor, e assim por diante. Não há uma base exata para a escolha dos critérios, 

mas alguns critérios de paradas são conhecidos (HAIR et al., 1998; CONTI et al., 2014).  

O critério da raiz latente (KAISER, 1960) é o mais usado. Ele considera que cada fator 

individual deve explicar a variância de pelo menos uma variável. Por isso, apenas fatores com 

raiz latente ou autovalores maiores que 1 são considerados significantes, dado que um fator 

com baixo autovalor está contribuindo pouco para explicar a variância nas variáveis originais. 

Um método auxiliar é o Scree Test (CATTELL, 1966), em que se analisa graficamente a 

dispersão do número de fatores. O ponto de corte é definido pela inclinação da curva da 

variância individual de cada fator, no componente em que ela se torna praticamente horizontal. 

Na Tabela F.2 estão os resultados da ACP dos 34 componentes. É possível ver uma 

medida da importância relativa de cada variável em relação às componentes principais e seus 

respectivos sinais (se positivos, há relação direta; se negativos, é inversamente proporcional). 

A alta correlação entre as variáveis selecionadas é evidenciada novamente pelo alto percentual 

de variância explicado apenas pelo primeiro componente (63,3%). 

O teste da raiz latente ou critério de Kaiser sugere que devem ser extraídos apenas os 

fatores com autovalor acima de 1, enquanto a análise gráfica descrita pelo Scree Test indica o 

corte no ponto de inflexão do gráfico. Além disso, Hair et al. (1998) explicam que uma variância 

acumulada maior que 60% já indica uma amostra representativa. Seguindo tais critérios foram 
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selecionados os primeiros quatro componentes (Gráfico F.1), que explicam 90,3% da variância 

acumulada (Tabela F.2). 

 

Tabela F.2 – Resultados do ACP da amostra original 

Componente 
Auto-

valor 

% 

Variância 

Variância 

acumulada 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Componente 
Auto-

valor 

% 

Variância 

Variância 

acumulada 

Comp1 17,3364 0,6334 0,6334 Comp18 0,0118 0,0004 1,0333 

Comp2 3,9552 0,1445 0,7780 Comp19 -0,0021 -0,0001 1,0332 

Comp3 2,2130 0,0809 0,8588 Comp20 -0,0061 -0,0002 1,0330 

Comp4 1,2106 0,0442 0,9030 Comp21 -0,0136 -0,0005 1,0325 

Comp5 0,8269 0,0302 0,9333 Comp22 -0,0207 -0,0008 1,0318 

Comp6 0,6586 0,0241 0,9573 Comp23 -0,0273 -0,0010 1,0308 

Comp7 0,4756 0,0174 0,9747 Comp24 -0,0321 -0,0012 1,0296 

Comp8 0,4145 0,0151 0,9898 Comp25 -0,0405 -0,0015 1,0281 

Comp9 0,2627 0,0096 0,9994 Comp26 -0,0536 -0,0020 1,0262 

Comp10 0,2312 0,0084 1,0079 Comp27 -0,0582 -0,0021 1,0240 

Comp11 0,2203 0,0080 1,0159 Comp28 -0,0655 -0,0024 1,0216 

Comp12 0,1467 0,0054 1,0213 Comp29 -0,0700 -0,0026 1,0191 

Comp13 0,0967 0,0035 1,0248 Comp30 -0,0796 -0,0029 1,0162 

Comp14 0,0825 0,0030 1,0279 Comp31 -0,0918 -0,0034 1,0128 

Comp15 0,0675 0,0025 1,0303 Comp32 -0,1040 -0,0038 1,0090 

Comp16 0,0494 0,0018 1,0321 Comp33 -0,1124 -0,0041 1,0049 

Comp17 0,0210 0,0008 1,0329 Comp34 -0,1345 -0,0049 1,0000 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Gráfico F.1 – Teste da Raiz Latente 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

No intuito de facilitar a interpretação dos fatores aplicou-se a rotação oblíqua (Promax) 

nos fatores a fim de determinar quais variáveis são mais carregadas em quais componentes. A 

escolha da rotação Promax deve-se ao fato de ela aceitar que as variáveis sejam correlacionadas 

e interdependentes (HAIR et al., 1998), uma vez que os componentes originais da presente 

amostra apresentam essas características. Com a rotação Promax (Tabela F.3) a variância 
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explicada pelo fator 1 caiu em relação ao cenário sem rotação (de 63,3% para 55,4%) e, por sua 

vez os demais fatores tiveram seu poder explicativo majorado após a rotação. 

 

Tabela F.3 – Variância dos fatores selecionados sem rotação e com rotação Promax 

  Sem rotação (% variância) Rotação Promax (% variância) 

Fator 1 0,6334 0,5544 

Fator 2 0,1445 0,4511 

Fator 3 0,0809 0,1724 

Fator 4 0,0442 0,1512 

Fonte: Elaboração da autora 

 

A Tabela F.4 apresenta as cargas fatoriais estimadas para cada fator, a qual identifica as 

correlações das variáveis originais com os fatores. Não existe um padrão para escolher quais 

cargas devem ser utilizadas, mas frequentemente se considera que cargas acima de 0,5 tem 

significância prática; maiores que 0,4 são importante; e maiores que 0,3 tem o nível mínimo 

(HAIR et al., 1998). Quanto maior o nível absoluto da carga, maior é a importância dela na 

explicação do fator. Como a carga fatorial é a correlação entre a variável e o fator, a carga 

fatorial ao quadrado é o quanto o fator explica a variância da variável.  

A especificidade (uniqueness) apresentada na Tabela F.4 é a parcela da variância dos 

dados que não pode ser explicada pelo fator. É a proporção única da variável não compartilhada 

com as outras variáveis, e por isso valores menores que 0,5 são desejados (HAIR et al., 1998; 

COSTELLO; OSBORNE, 2005). 

As maiores cargas fatoriais dos itens resultantes da rotação Promax foram consideradas 

para identificar e nomear cada um dos fatores. Nesta etapa não há um modelo pré-estabelecido 

para ser seguido, é muito importante a sensibilidade do pesquisador para justificar como as 

variáveis se relacionam com os fatores extraídos. O primeiro fator é o sempre o mais relevante, 

pois condensa o maior volume da variância explicada (HAIR et al., 1998).  

Conforme a Tabela F.4, 16 componentes apresentaram as maiores cargas fatoriais 

quando comparadas com os demais fatores e foram intitulados de “capacidade analítica, de 

gerar conhecimento e soluções” (fator 1). Para o segundo fator foram selecionados 9 

componentes que foram agregados e intitulado de “capacidade criativa e inovativa”. O terceiro 

fator foi elaborado com base em 4 componentes e foi chamado de “capacidade gerencial e 

empreendedora”. Por fim, o quarto fator condensou 5 componentes e foi chamado de 

“conhecimento de processo produtivo e geração de tecnologia”. 
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Tabela F.4 – Cargas fatoriais estimadas e interpretação dos fatores (rotação Promax) 

Variável 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 

Especifi-

cidade 

Capaci-

dade 

analítica, 

de gerar 

conheci-

mento e 

soluções 

Capaci-

dade 

criativa e 

inovativa 

Capaci-

dade 

gerencial 

e 

empreen-

dedora 

Conheci-

mento de 

processo 

produtivo e 

geração de 

tec-nologia 

Sensibilidade a problemas 0,9435    0,1475 

Habilidade em identificar padrões 0,9242 -0,3062   0,2638 

Capacidade de organizar informações 0,8808    0,3048 

Habilidade em organizar informações  0,8572    0,3401 

Habilidade em ciências 0,8260    0,2605 

Capacidade de analisar dados 0,7419    0,1942 

Capacidade investigativa 0,7379  -0,4151  0,2468 

Capacidade de solucionar problemas 

complexos 0,7200    0,1044 

Pensamento crítico 0,7073    0,0955 

Capacidade de combinar regras 0,7023    0,2113 

Capacidade de atualizar conhecimentos 0,6918 0,3457   0,1871 

Aprendizado ativo 0,6915 0,3797   0,0742 

Capacidade de reter informações 0,6793    0,1999 

Habilidade em avaliar sistemas 0,5608    0,1593 

Habilidade matemática 0,5370   0,3524 0,4184 

Pensamento analítico 0,4944 0,4488   0,2537 

Domínio do idioma local 0,4226 0,5884  -0,3312 0,1829 

Fluência de ideias 0,3791 0,6103   0,1079 

Capacidade de customização de serviços 0,3753  0,4199  0,4730 

Originalidade  0,6759   0,1324 

Pensamento criativo  0,9047   0,1625 

Capacidade inovativa  0,8589   0,2961 

Criatividade  0,6417   0,1568 

Adaptabilidade  0,4660   0,4904 

Habilidade em análise operacional  0,4294  0,3638 0,3850 

Domínio de idiomas estrangeiros  0,3985   0,7844 

Habilidade com controle de qualidade  -0,3957  0,6687 0,3377 

Capacidade de desenvolver projetos  0,3596  0,8557 0,2351 

Habilidade em gerar tecnologias  0,3396  0,6220 0,3561 

Capacidade empreendedora   0,7950  0,2489 

Administração e gestão   0,7087  0,2659 

Conhecimentos administrativos   0,3804  0,5277 

Conhecimento do processo produtivo    0,6889 0,4861 

Conhecimentos de engenharia e tecnologia    0,8291 0,1944 
Nota: cargas fatoriais menores que 0,3 foram omitidas.  

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Por fim, através de um cálculo ponderado pelo poder explicativo dos quatro fatores 

resultantes chegou-se ao índice de habilidades para cada ocupação dos trabalhadores. 

Posteriormente, o número de trabalhadores por ocupação em cada setor produtivo será 

multiplicado pela nota do respectivo índice para os testes de vizinhança setorial.  
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Apêndice G – Classificação setorial por intensidade tecnológica (continua)     

Cód. Descrição dos setores a três dígitos – CNAE 2.0 

 BAIXA TECNOLOGIA 

101 Abate e fabricação de produtos de carne 
102 Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado 
103 Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais 
104 Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais 
105 Laticínios 
106 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais 
107 Fabricação e refino de açúcar 
108 Torrefação e moagem de café 
109 Fabricação de outros produtos alimentícios 
111 Fabricação de bebidas alcoólicas 
112 Fabricação de bebidas não-alcoólicas 
121 Processamento industrial do fumo 
122 Fabricação de produtos do fumo 
131 Preparação e fiação de fibras têxteis 
132 Tecelagem, exceto malha 
133 Fabricação de tecidos de malha 
134 Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis 
135 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário 
141 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 
142 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem 
151 Curtimento e outras preparações de couro 
152 Fabricação de artigos para viagem e de artefatos diversos de couro 
153 Fabricação de calçados 
154 Fabricação de partes para calçados, de qualquer material 
161 Desdobramento de madeira 
162 Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis 
171 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel 
172 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão 
173 Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado 
174 Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado 
181 Atividade de impressão 
182 Serviços de pré-impressão e acabamentos gráficos 
183 Reprodução de materiais gravados em qualquer suporte 
310 Fabricação de móveis 
321 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes 
322 Fabricação de instrumentos musicais 
323 Fabricação de artefatos para pesca e esporte 
324 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos 
329 Fabricação de produtos diversos 

  MÉDIA-BAIXA TECNOLOGIA 

191 Coqueria 
192 Fabricação de produtos derivados do petróleo 
193 Fabricação de biocombustíveis 
221 Fabricação de produtos de borracha 
222 Fabricação de produtos de material plástico 
231 Fabricação de vidro e de produtos do vidro 
232 Fabricação de cimento 
233 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, gesso e materiais semelhantes 
234 Fabricação de produtos cerâmicos 
239 Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos 
241 Produção de ferro-gusa e de ferroligas 
242 Siderurgia 
243 Produção de tubos de aço, exceto tubos sem costura 
244 Metalurgia dos metais não-ferrosos 
245 Fundição 
251 Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada 
252 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras 
253 Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais 
254 Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas 
259 Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente 
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Apêndice G – Classificação setorial por intensidade tecnológica    (conclusão) 

Cód. Descrição dos setores a três dígitos – CNAE 2.0 

  MÉDIA-ALTA TECNOLOGIA 

201 Fabricação de produtos químicos inorgânicos 

202 Fabricação de produtos químicos orgânicos 

203 Fabricação de resinas e elastômeros 

204 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas 

205 Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários 

206 Fabricação de sabões, produtos de limpeza, perfumaria e higiene pessoal 

207 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins 

209 Fabricação de produtos e preparados químicos diversos 

255 Fabricação de equipamento bélico pesado, armas de fogo e munições 

271 Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos 

272 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos 

273 Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica 

274 Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação 

275 Fabricação de eletrodomésticos 

279 Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente 

281 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão 

282 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral 

283 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária 

284 Fabricação de máquinas-ferramenta 

285 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção 

286 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso industrial específico 

291 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 

292 Fabricação de caminhões e ônibus 

293 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores 

294 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 

295  Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores 

301 Construção de embarcações 

303 Fabricação de veículos ferroviários 

305 Fabricação de veículos militares de combate 

309 Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente 

331 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos 

332 Instalação de máquinas e equipamentos 

  ALTA TECNOLOGIA 

211 Fabricação de produtos farmoquímicos 

212 Fabricação de produtos farmacêuticos 

261 Fabricação de componentes eletrônicos 

262 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos 

263 Fabricação de equipamentos de comunicação 

264 Fabricação de aparelhos de recepção, gravação e amplificação de áudio e vídeo 

265 Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida e teste; cronômetros e relógios 

266 Fabricação de aparelhos eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 

267 Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos e cinematográficos 

268 Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas 

304 Fabricação de aeronaves 

325 Fabricação de instrumentos de uso médico e odontológico e de artigos ópticos 

Fonte: OECD (2003). Elaboração da autora. 
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Apêndice H – Informações adicionais do índice de ocupações por habilidades produtivas 

e tecnológicas  

 

A versão mais recente da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) produzida pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), de 2002, registra 2.632 ocupações no nível de 

desagregação a seis dígitos, sendo que há registro de trabalhadores empregados em 2.254 delas 

em empresas da indústria de transformação brasileira. 

Para conhecer a habilidades relacionadas à ocupação foi utilizada uma base americana 

que define as principais características de uma ocupação a partir de um conjunto padronizado 

e mensurável de variáveis, a O-NET (Occupational Information Network), desenvolvida com 

apoio do U.S. Department of Labor. Isso é possível porque cada ocupação requer uma mistura 

diferente de conhecimentos e habilidades para realizar atividades e tarefas. Essas características 

diferenciam as ocupações de acordo com 263 habilidades (ou skills). Assim, cada ocupação 

demanda um conjunto de habilidades de tal forma que pode-se conhecer o perfil dos 

trabalhadores dada a ocupação em que ele está empregado.  

No entanto, a base da O-NET não é perfeitamente compatível com a classificação 

brasileira de ocupações. Por isso este trabalho fez uso da compatibilização desenvolvida por 

Maciente (2013) e nas orientações sugeridas por Sobrinho (2014) para aplicar as notas das 

habilidades descritas na O-NET às ocupações da lista da CBO. 

A partir da seleção de 34 skills para compor o “índice de habilidades produtivas e 

tecnológicas” proposto neste trabalho (como mencionado na seção 4.3.2), foi possível obter 

uma lista de ocupações que apresentassem notas relacionadas às características desejadas pelo 

índice. Do total das mais de 2.000 ocupações, 945 retornaram um índice positivo de habilidades 

produtivas e tecnológicas, enquanto outras 1.309 ocupações retornaram um índice negativo. 

 De modo resumido – dado que são mais de 2.000 –, foram selecionadas as 200 

ocupações com notas máximas e mínimas do índice proposto para serem apresentadas nas 

Tabelas H.1 e H.2 (maiores e menores índices, respectivamente) a seguir. 
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Tabela H.1 – Lista das 100 ocupações com as maiores notas no índice de habilidades produtivas e 

tecnológicas 

Descrição da CBO 2002 Índice   Descrição da CBO 2002 Índice 

Físico 2,5570   Engenheiro naval 1,7835 

Físico (acústica) 2,5570   Especialista em pesquisa operacional 1,7830 

Físico (estatística e matemática) 2,5570   
Professor de pesquisa operacional (no ensino 

superior) 
1,7830 

Físico (instrumentação) 2,5570   Engenheiro mecânico 1,7757 

Físico (materiais) 2,5570   Engenheiro mecânico automotivo 1,7757 

Físico (medicina) 2,5570   Engenheiro mecânico industrial 1,7757 

Físico (nuclear e reatores) 2,5570   Pesquisador de engenharia mecânica 1,7757 

Físico (óptica) 2,5570   Médico neurologista 1,7657 

Físico (plasma) 2,5570   Engenheiro aeronáutico 1,7488 

Geofisico espacial 2,5570   Engenheiro ambiental 1,7481 

Pesquisador em física 2,5570   Tecnólogo em meio ambiente 1,7481 

Arquiteto de edificações 2,3304   Matemático 1,7425 

Arquiteto de interiores 2,3304   Pesquisador em matemática 1,7425 

Arquiteto de patrimônio 2,3304   Psicólogo do trabalho 1,7373 

Biomédico 2,2397   Médico endocrinologista e metabologista 1,7224 

Engenheiro químico 2,1800   Pesquisador de clínica médica 1,7224 

Engenheiro químico (papel e celulose) 2,1800   Pesquisador de medicina básica 1,7224 

Pesquisador de engenharia química 2,1800   Engenheiro metalurgista 1,7094 

Físico (cosmologia) 2,0907   Neuropsicólogo 1,7020 

Engenheiro civil (hidrologia) 2,0720   Psicólogo do esporte 1,7020 

Engenheiro químico (utilidades e meio 

ambiente) 
2,0450   

Pesquisador em biologia de microorganismos e 

parasitas 
1,6998 

Engenheiro civil 2,0280   Pesquisador em saúde coletiva 1,6998 

Engenheiro civil (edificações) 2,0280   Engenheiro de controle e automação 1,6936 

Engenheiro civil (estruturas metálicas) 2,0280   Engenheiro mecânico (energia nuclear) 1,6776 

Engenheiro civil (geotecnia) 2,0280   Engenheiro de materiais 1,6763 

Engenheiro civil (hidráulica) 2,0280   Tecnólogo em metalurgia 1,6763 

Engenheiro civil (pontes e viadutos) 2,0280   
Engenheiro químico (mineração, siderurgia e 

cerâmica) 
1,6747 

Engenheiro civil (portos e vias navegáveis) 2,0280   Pesquisador em ciências da computação 1,6662 

Pesquisador de engenharia civil 2,0280   Médico ortopedista e traumatologista 1,6632 

Tecnólogo em construção civil 2,0280   Médico do trabalho 1,6620 

Engenheiro civil (saneamento) 1,9720   Engenheiro civil (aeroportos) 1,6373 

Engenheiro civil (rodovias) 1,9629   Engenheiro civil (transportes e transito) 1,6296 

Engenheiro químico (petróleo e borracha) 1,9277   Psicólogo jurídico 1,6194 

Engenheiro químico (indústria química) 1,9271   Pesquisador de engenharia e tecnologia 1,6093 

Engenheiro de riscos 1,8890   Engenheiro agrícola 1,6057 

Engenheiro de segurança do trabalho 1,8890   Engenheiro de pesca 1,6057 

Engenheiro de minas 1,8428   Engenheiro florestal 1,6057 

Engenheiro de minas (beneficiamento) 1,8428   Matemático aplicado 1,5956 

Engenheiro de minas (lavra a céu aberto) 1,8428   Medico oftalmologista 1,5934 

Engenheiro de minas (pesquisa mineral) 1,8428   Bioengenheiro 1,5738 

Engenheiro de minas (planejamento) 1,8428   Pesquisador de engenharia metalúrgica e minas 1,5690 

Engenheiro de minas (processo) 1,8428   Médico citopatologista 1,5585 

Engenheiro de minas (projeto) 1,8428   
Médico patologista clinico / medicina 

laboratorial 
1,5585 

Geólogo 1,8428   Biólogo 1,5289 

Geólogo de engenharia 1,8428   Desenhista técnico (mobiliário) 1,5184 

Tecnólogo em rochas ornamentais 1,8428   Desenhista técnico de embalagens e maquetes 1,5184 

Engenheiro civil (ferrovias e metrovias) 1,8326   
Gerente de serviços educacionais da área 

pública 
1,5117 

Médico cirurgião geral 1,7878   Arquiteto paisagista 1,5014 

Médico cirurgião torácico 1,7878   Médico sanitarista 1,4960 

Medico em medicina intensiva 1,7878   Pesquisador em biologia vegetal 1,4804 

Fonte: Elaboração da autora a partir da CBO e O-NET. 
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Tabela H.2 – Lista das 100 ocupações da indústria de transformação com as menores notas no índice de 

habilidades produtivas e tecnológicas 

Descrição da CBO 2002 Índice   Descrição da CBO 2002 Índice 

Lavador de veículos -2,2569   Bilheteiro no serviço de diversões -1,6496 

Classificador de fibras têxteis -2,2224   Recepcionista de casas de espetáculos -1,6496 

Sexador -2,2224   Açougueiro -1,6433 

Modelo artístico -1,9608   Desossador -1,6433 

Modelo de modas -1,9608   Faxineiro -1,6425 

Modelo publicitário -1,9608   Limpador de fachadas -1,6425 

Degustador de café -1,9423   Limpador de piscinas -1,6425 

Degustador de chá -1,9423   Limpador de vidros -1,6425 

Degustador de derivados de cacau -1,9423   Trabalhador da manutenção de edificações -1,6425 

Degustador de vinhos ou licores -1,9423   Arrematadeira -1,6150 

Abatedor -1,8263   Bordador, à maquina -1,6150 

Magarefe -1,8263   Cerzidor -1,6150 

Retalhador de carne -1,7348   Costureiro de roupas de couro/pele em série -1,6150 

Auxiliar nos serviços de alimentação -1,7169   Costureiro na confecção em série -1,6150 

Artífice do couro -1,6941   Costureiro, à máquina em série -1,6150 

Confeccionador de artefatos de couro (exceto 

sapatos) 
-1,6941   

Operador de máquina de costura de 

acabamento 
-1,6150 

Cortador de calçados, à mão (exceto solas) -1,6941   Marcador de peças para bordar -1,6150 

Costurador de artefatos de couro (exceto roupas e 

calçados) 
-1,6941   Lingotador -1,6125 

Sapateiro (calçados sob medida) -1,6941   Mestre de siderurgia -1,6125 

Seleiro -1,6941   Operador de vazamento (lingotamento) -1,6125 

Técnico em calçados e artefatos de couro -1,6941   Preparador de panelas (lingotamento) -1,6125 

Trabalhador polivalente da confecção de calçados -1,6941   Atendente de lanchonete -1,6018 

Guarda-roupeira de cinema -1,6842   Passadeira de peças confeccionadas -1,5909 

Trabalhador da cultura de algodão -1,6715   
Trabalhador do acabamento de artefatos de 

tecidos e couros 
-1,5909 

Trabalhador da cultura de arroz -1,6715   Fundidor de metais -1,5854 

Trabalhador da cultura de cacau -1,6715   Lavador de garrafas, vidros e utensílios -1,5765 

Trabalhador da cultura de café -1,6715   
Operador de máquina centrifugadora de 

fundição 
-1,5584 

Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar -1,6715   Operador de máquina de fundir sob pressão -1,5584 

Trabalhador da cultura de erva-mate -1,6715   Operador de máquina de moldar automática -1,5584 

Trabalhador da cultura de fumo -1,6715   Porteiro de locais de diversão -1,5528 

Trabalhador da cultura de milho e sorgo -1,6715   Lavador de pecas -1,5490 

Trabalhador da cultura de sisal -1,6715   Passador de roupas, à mão -1,5224 

Trabalhador da cultura de trigo, aveia, cevada -1,6715   Pintor de veículos (fabricação) -1,5187 

Trabalhador da cultura do rami -1,6715   Garçom -1,5137 

Trabalhador na cultura de amendoim -1,6715   Camareiro de hotel -1,5126 

Trabalhador na cultura de coco-da-baia -1,6715   Porteiro de edifícios -1,5078 

Trabalhador na cultura de dendê -1,6715   Trabalhador no cultivo de flores de corte -1,5023 

Trabalhador na cultura de mamona -1,6715   Passador de roupas em geral -1,4995 

Trabalhador na cultura de soja -1,6715   Operador de urdideira -1,4987 

Trabalhador na cultura do linho -1,6715   Passamaneiro à máquina -1,4987 

Trabalhador na olericultura (frutos e sementes) -1,6715   Tecelão (redes) -1,4987 

Trabalhador na olericultura (legumes) -1,6715   Tecelão (tear automático) -1,4987 

Trabalhador na olericultura (raízes, bulbos e 

tubérculos) 
-1,6715   Tecelão (tear jacquard) -1,4987 

Trabalhador na olericultura (folhas/flores) -1,6715   Tecelão (tear mecânico de maquineta) -1,4987 

Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas -1,6715   Tecelão (tear mecânico de xadrez) -1,4987 

Trabalhador no cultivo de espécies frutíferas 

rasteiras 
-1,6715   Tecelão (tear mecânico liso) -1,4987 

Trabalhador no cultivo de trepadeiras frutíferas -1,6715   Tecelão (tear mecânico, exceto jacquard) -1,4987 

Trabalhador volante da agricultura -1,6715   Tecelão de malhas (máquina circular) -1,4987 

Carteiro -1,6593   Tecelão de malhas (máquina retilínea) -1,4987 

Operador de triagem e transbordo -1,6593   Tecelão de malhas, à máquina -1,4987 

Fonte: Elaboração da autora a partir da CBO e O-NET. 
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Apêndice I – Indicador do emprego setorial ponderado pelo índice de habilidades 

produtivas e tecnológicas das ocupações 

 
O número de empregos por ocupação da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 

em cada um dos 103 setores foi obtido a partir da Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS), produzido pelo Ministério do Trabalho em Emprego (MTE). Foram encontradas 2.254 

ocupações com trabalhadores registrados nos 103 subsetores da indústria de transformação. 

Tendo o número de ocupações de cada setor, fez-se uma multiplicação pela nota do 

índice de habilidades produtivas e tecnológicas da respectiva ocupação. Dessa forma, esta 

pesquisa trabalhou com o número de empregos por ocupação ponderado pelo índice de 

habilidades – conforme desenvolvido no Apêndice F – e não mais simplesmente com o número 

de empregos absoluto de cada setor. A seguir, a Tabela I descreve o resultado obtido. 
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Tabela I – Emprego dos setores manufatureiros ponderado pelo índice de habilidades produtivas e 

tecnológicas das ocupações, Brasil, 2013      (continua) 

Cód. Subsetor CNAE 2.0 
Total de 

empregos 

Empregos ponderados pelo 

índice de habilidades 

101 Abate e produtos de carne 440.127 462.225 

102 Pescado  17.178 22.434 

103 Conservas de frutas, legumes e vegetais 51.085 77.375 

104 Óleos e gorduras vegetais e animais 32.232 59.525 

105 Laticínios 123.778 199.231 

106 Trigo, amiláceos e alimentos para animais 130.451 204.663 

107 Refino de açúcar 326.353 385.348 

108 Torrefação e moagem de café 20.827 33.848 

109 Outros produtos alimentícios 362.521 523.853 

111 Bebidas alcoólicas 57.918 104.689 

112 Bebidas não alcoólicas 81.145 131.226 

121 Processamento do fumo 2.908 5.075 

122 Produtos do fumo 11.259 21.160 

131 Preparação e fiação de fibras têxteis 52.458 82.470 

132 Tecelagem, exceto malha 57.567 88.118 

133 Tecidos de malha 25.527 37.425 

134 Acabamentos em artefatos têxteis 45.947 66.862 

135 Artefatos têxteis, exceto vestuário 121.330 174.972 

141 Confecção de vestuário e acessórios 663.822 850.889 

142 Artigos de malharia e tricotagem 32.172 45.224 

151 Curtimento e preparações de couro 39.097 55.900 

152 Artigos para viagem e artefatos de couro 28.458 36.583 

153 Calçados 306.419 342.619 

154 Partes para calçados 21.465 27.484 

161 Desdobramento de madeira 78.072 105.986 

162 Produtos de madeira, exceto móveis 114.775 169.433 

171 Celulose e outras pastas 16.077 30.366 

172 Papel, cartolina e papel-cartão 40.197 67.535 

173 Embalagens de papel 66.195 99.706 

174 Produtos diversos de papel 59.104 94.202 

181 Atividade de impressão 88.275 147.780 

182 Serviços de pré-impressão 31.302 51.927 

183 Reprodução de materiais gravados 4.244 8.357 

191 Produtos derivados do petróleo 442 857 

192 Produtos derivados do petróleo 38.911 100.674 

193 Biocombustíveis 123.407 166.830 

201 Produtos químicos inorgânicos 45.065 88.761 

202 Produtos químicos orgânicos 21.396 47.248 

203 Resinas e elastômeros 11.713 24.676 

204 Fibras artificiais e sintéticas 4.692 8.702 

205 Defensivos agrícolas e desinfestantes 9.190 19.827 

206 Produtos de limpeza e higiene pessoal 87.686 141.915 

207 Tintas e vernizes 34.023 62.695 

209 Preparados químicos diversos 67.919 131.054 

211 Fabricação de produtos farmoquímicos 5.391 11.648 

212 Produtos farmacêuticos 93.953 197.109 

221 Produtos de borracha 100.895 157.802 

222 Produtos de plástico 356.062 567.973 

231 Vidro e produtos do vidro 45.999 73.048 

232 Cimento 17.285 33.879 

233 Artefatos de concreto e gesso 133.155 196.009 

234 Produtos cerâmicos 180.688 281.773 

239 Pedras e outros minerais não-metálicos 83.495 130.212 
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Tabela I – Emprego dos setores manufatureiros ponderado pelo índice de habilidades produtivas e 

tecnológicas das ocupações, Brasil, 2013      (conclusão) 

Cód. Subsetor CNAE 2.0 
Total de 

empregos 

Empregos ponderados pelo 

índice de habilidades 

241 Ferro-gusa e de ferroligas 20.003 32.325 

242 Siderurgia 88.741 178.257 

243 Tubos de aço, exceto tubos sem costura 17.886 29.314 

244 Metalurgia dos metais não-ferrosos 50.660 86.088 

245 Fundição 73.379 108.509 

251 Estruturas metálicas e caldeiraria pesada 155.952 248.753 

252 Tanques e reservatórios metálicos 15.338 25.515 

253 Forjaria e tratamento de metais 100.550 157.280 

254 Artigos de cutelaria e ferramentas 71.859 113.273 

255 Equipamento bélico, armas e munições 7.147 12.696 

259 Produtos de metal não especificados 183.979 294.000 

261 Componentes eletrônicos 45.313 73.433 

262 Equipamentos de informática e periféricos 49.817 86.211 

263 Equipamentos de comunicação 25.776 48.458 

264 Aparelhos de recepção de áudio e vídeo 20.017 32.900 

265 Instrumentos de medida e relógios 29.190 57.989 

266 Fabricação de aparelhos eletromédicos 5.572 10.476 

267 Instrumentos ópticos e fotográficos 3.118 5.498 

268 Fabricação de mídias virgens e ópticas 190 302 

271 Transformadores e motores elétricos 42.168 72.452 

272 Pilhas, baterias e acumuladores elétricos 12.028 18.268 

273 Equipamentos para distribuição de energia  66.730 117.620 

274 Lâmpadas e equipamentos de iluminação 13.750 21.752 

275 Eletrodomésticos 57.242 89.441 

279 Aparelhos elétricos não especificados 33.687 58.221 

281 Motores, bombas e compressores 61.009 110.932 

282 Máquinas e equipamentos de uso geral 133.804 238.019 

283 Máquinas para agricultura e pecuária 82.943 134.462 

284 Máquinas-ferramenta 19.923 35.261 

285 Máquinas para extração mineral e construção 29.350 54.667 

286 Máquinas de uso industrial específico 101.003 179.267 

291 Automóveis, camionetas e utilitários 101.688 182.653 

292 Caminhões e ônibus 29.335 53.687 

293 Cabines, carrocerias e reboques 65.008 100.810 

294 Peças e acessórios para veículos 326.132 534.107 

295 Recondicionamento e recuperação de motores 10.154 17.469 

301 Embarcações 56.919 99.078 

303 Veículos ferroviários 6.922 12.957 

304 Fabricação de aeronaves 20.556 49.761 

309 Outros equipamentos de transporte 30.652 48.561 

310 Móveis 284.275 419.199 

321 Joias, bijuteria e semelhantes 21.595 37.042 

322 Fabricação de instrumentos musicais 2.013 3.216 

323 Artefatos para pesca e esporte 4.225 6.219 

324 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos 15.345 22.499 

325 Instrumentos médicos e artigos ópticos 55.863 98.399 

329 Produtos diversos 57.839 89.961 

331 Manutenção de máquinas e equipamentos 138.339 259.783 

332 Instalação de máquinas e equipamentos 41.903 72.991 

Fonte: Elaborado a partir de dados de emprego da RAIS/MTE e nota do skill preparada pela autora. Cálculos e 

elaboração da autora. 

 


