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D

e acordo com estudos recentes, as empresas ocupam um papel central nos
sistemas de inovação das economias industrializadas. São elas que
transformam o conhecimento científico-tecnológico em inovações de
produtos e processos, como forma de promover e sustentar sua competitividade
no mercado.
Este capítulo, dividido em sete seções, apresenta uma avaliação abrangente das
atividades relacionadas com a inovação tecnológica nas empresas industriais paulistas.
O estado de São Paulo, responsável por cerca de 50% do valor de transformação industrial
brasileiro, concentra a maior parte dos núcleos industriais mais intensivos em tecnologia.
É fundamental, pois, examinar o desempenho tecnológico das empresas, observar como
ele se associa às atividades internas e externas de pesquisa e desenvolvimento (P&D),
bem como verificar as relações que tais empresas estabelecem com o sistema público
de ciência e tecnologia (C&T). Esse objetivo principal será realizado através da análise
dos indicadores de inovação das empresas industriais paulistas.
A primeira seção deste capítulo apresenta o desempenho inovador das empresas
industriais do estado de São Paulo. A análise é feita a partir de informações da Pesquisa
da Atividade Econômica Paulista (Paep/Seade, ver capítulo 4), referentes ao período
1994-1996 e baseadas em metodologia adaptada das diretrizes metodológicas da
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) para
pesquisas de inovação (Manual de Oslo)1. No conceito utilizado por esta pesquisa,
entende-se como inovadora a empresa que introduziu produtos ou processos
tecnologicamente novos ou modificados, no período considerado. Um aspecto
importante no desempenho inovador das empresas industriais é a dimensão regional. Os
dados da Paep, disponíveis na Fundação Seade, permitem duas possibilidades de
abordagem. A primeira delas refere-se à comparação (com ressalvas decorrentes de
distintos períodos de coleta de dados) do desempenho inovador das empresas industriais
paulistas com o de suas congêneres na maioria dos estados brasileiros industrializados.
A segunda abordagem permite a desagregação do desempenho inovador das empresas
industriais por setor e por sub-região do estado de São Paulo.
Na segunda seção, o desempenho inovador das empresas industriais (porcentual
de empresas inovadoras) é desagregado por tamanho de empresa, origem do capital
controlador e por setor industrial, procurando-se determinar o grau de influência
de cada uma destas variáveis em tal desempenho.
A relação entre o desempenho inovador e a estrutura das atividades tecnológicas
das empresas é examinada na terceira seção. Busca-se entender como tal desempenho
é influenciado pelos diferentes graus de esforços em P&D, importação de tecnologia
e contratação de serviços tecnológicos.
Para avaliar os impactos econômicos da inovação tecnológica, este estudo
discute, na quarta seção, o peso do esforço inovador sobre a produtividade das
empresas e sobre seu desempenho exportador. Por meio do exame das fontes de
informação utilizadas pelas empresas para concretizar as inovações, a quinta seção
analisa o papel atribuído às universidades e institutos públicos de pesquisa para a
realização do desempenho inovador.
Finalmente, tendo em vista que parte substancial das inovações tecnológicas
introduzidas pelas empresas industriais paulistas entre 1994 e 1996 (período de referência
da primeira Paep) corresponde à difusão de Tecnologias de Informação (computadores,
redes informatizadas, Internet e tecnologias de automação industrial), a sexta seção
1
Para uma apresentação detalhada da metodologia da Paep, dos conceitos utilizados no survey de inovação, além da
justificativa para a escolha da metodologia do Manual de Oslo, ver o número especial da revista São Paulo em Perspectiva
sobre a Economia Paulista, 1999 e Quadros et al. (2001).
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dedica-se especificamente a esta questão. Fechando o
capítulo, a sétima seção destaca alguns aspectos do padrão
de inovação da indústria paulista, apresentando seus
avanços e algumas de suas fragilidades.

1. O Desempenho Inovador da
Indústria Paulista
De acordo com a metodologia adotada neste
estudo, o indicador de desempenho inovador das empresas
de um determinado setor é a taxa de inovação, medida
como a participação porcentual das empresas
inovadoras (em número ou valor adicionado) naquele
setor. Portanto, a taxa de inovação, no período considerado,
mede a participação – em relação ao total – das empresas
que introduziram produtos e/ou processos novos ou
substancialmente modificados.
Os dados da Paep revelam que a taxa de inovação
da indústria paulista, no nível agregado, foi de 24,8%,
entre 1994 e 1996. Ou seja, cerca de um quarto de
todas as empresas industriais do estado introduziram
alguma inovação de produto ou processo nesse
período. A expressão econômica dessas empresas é
ainda maior, pois elas foram responsáveis por 68%
do valor adicionado pela indústria de transformação
no estado (tabela 8.1).

Tabela 8.1

Taxa de inovação das empresas industriais, segundo
o porte da empresa - Estado de São Paulo, 1994-1996
Tamanho da empresa

Empresas inovadoras
% do total de

% do valor

empresas

adic. total

Até 99

21,7

33,0

100 a 249

51,6

56,6

250 a 499

59,5

61,7

500 e mais

69,7

82,4

Total

24,7

68,0

(Faixas de pessoal ocupado)

Fonte: Pesquisa da Atividade Econômica Paulista (Paep), Seade, 1996.

Indicadores de CT&I em São Paulo - 2001, FAPESP

A taxa de inovação obtida pela indústria paulista
ficou próxima das taxas calculadas com base em
pesquisas implementadas em países como a Espanha
e a Austrália. Além de apresentarem uma estrutura
produtiva cujos níveis de desenvolvimento e de
complexidade tecnológica são semelhantes aos do
estado de São Paulo, esses países adotaram proce-

dimentos metodológicos semelhantes aos que foram
aplicados no estudo brasileiro. Realizada a partir de
uma amostra de empresas industriais com 20 ou mais
empregados, a pesquisa espanhola captou, no período
1992-1994, uma taxa de inovação da ordem de 29,5%
(Sanz-Menendez e Garcia 1998). O survey realizado
na Austrália, abrangendo o quadriênio 1994-1997 e
uma amostra de empresas com 100 ou mais empregados, revelou que a proporção das empresas
industriais inovadoras correspondia a uma taxa de
inovação de 26% (Pattinson 1998).
Quando se comparam tais proporções com a
obtida no estado de São Paulo (24,8%), é preciso
salientar que a composição da amostra paulista
introduz um viés para baixo na mensuração da taxa de
inovação. Isso ocorre porque a amostra da Paep engloba
empresas com cinco ou mais empregados e inclui,
portanto, uma parcela significativa de empresas
menores e menos inovadoras.
Confrontada a taxa de inovação paulista com as de
outros países de industrialização madura e mais
avançada, como Itália, França e Alemanha, evidenciase uma distância substancial entre os níveis de desempenho
inovador das empresas industriais. O survey italiano
realizado entre 1990 e 1992, envolvendo empresas com
20 ou mais empregados, apontou taxa de inovação
agregada em torno de 33% (Archibugi, Evangelista e
Simonetti, 1995). Na França, a pesquisa referente a
1994-1995, baseada em uma amostra de empresas com
20 empregados ou mais, captou uma taxa de 41% de
empresas industriais que introduziram algum tipo de
inovação (François e Favre, 1998). E, por fim, a pesquisa
alemã, compreendendo uma amostra composta por
empresas industriais com cinco ou mais empregados,
identificou um porcentual de 53% de empresas que
introduziram inovações tecnológicas também no biênio
1994-1995 (Licht, Schnell e Stahl, 1995).
A posição da indústria paulista, em comparação
com a dos países acima, sugere dois comentários. Em
primeiro lugar, registre-se que o período de coleta da
informação no estado de São Paulo (1994-1996) coincidiu
com o miniciclo de crescimento e investimento do início
de implantação do Plano Real, época marcada por uma
extensa e substancial alteração das linhas de produtos (e
correspondentes processos) das empresas industriais
brasileiras (Bielschowsky, 1998, e Quadros e Bernardes,
1998). Em segundo lugar, as informações sugerem que
o ambiente dos países industrializados – onde as
atividades tecnológicas são mais complexas, os ciclos de
produto mais curtos e a competição mais intensa – leva
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cálculo da taxa paulista fosse
refeito, para incluir apenas
Taxa de inovação da indústria de transformação - São Paulo e estados
empresas com 100 ou mais
selecionados, 1994-1998
empregados.
Esse critério de corte, que
excluiu as micro e pequenas
São Paulo*
empresas, provocou o efeito
geral de elevação da taxa de
Santa Catarina**
inovação, inclusive no estado de
São Paulo (a relação entre deRio Grande do Sul
sempenho inovador e tamanho da
Paraná**
empresa será discutida mais
adiante). A distribuição de freMinas Gerais
qüência sugere uma classificação
dos estados em três grupos, de
Ceará
acordo com o desempenho inovador
da indústria.
Bahia
No primeiro grupo estão
0
20
40
60
80
100
São Paulo, Santa Catarina e Rio
%
Grande do Sul, com taxas de
inovação variando entre 47% e
Nota: Dados relativos à participação porcentual do número de empresas industriais com 100 ou mais empregados, com
sede no Estado, que realizaram inovação de produto e/ou processo sobre o total de empresas industriais com as
56% (gráfico 8.1). O segundo
mesmas características.
grupo é composto pelos estados
* Refere-se ao período de 1994 a1996.
** Refere-se ao período de 1994 a 1999.
do Paraná e de Minas Gerais,
Fonte: Pesquisa da Atividade Econômica Paulista (Paep), Seade, 1996, e Pesquisa da Atividade Econômica Regional
com taxas pouco acima de 30%.
(Paer), Seade.
Bahia e Ceará encontram-se no
Indicadores de CT&I em São Paulo - 2001, FAPESP
terceiro grupo, cujo desempenho
inovador foi mais limitado, apreas empresas a condutas mais inovadoras, em comparação sentando taxas que representam cerca da metade ou
com os ambientes de países menos desenvolvidos (Brasil) menos das observadas nos estados com empresas indusou menos industrializados (Austrália).
triais mais inovadoras.
A utilização da mesma metodologia em uma
A grande diferença entre as taxas de inovação dos
pesquisa feita pela Fundação Seade nos demais estados estados tem origem, primordialmente, nos graus desiguais
brasileiros2 possibilitou algum grau de comparação da de industrialização, que se refletem na maturidade e
taxa de inovação no plano nacional. Esse cotejo deve, integração dos parques industriais. Num dos extremos,
porém, ser feito com cuidado. Primeiramente, porque encontra-se a indústria paulista, com uma estrutura
os períodos de coleta e referência são distintos ( gráfico completa e amplamente diversificada. Na outra, ponta,
8.1). A Pesquisa da Atividade Econômica Regional os setores manufatureiros da Região Nordeste, bem mais
(Paer) considera um intervalo mais longo (cinco anos) especializados e menos maduros – ou seja, parques indusdo que a Paep (três anos), o que introduz um viés a triais com menor variedade de segmentos. Essa
favor das taxas de inovação dos demais estados.
especialização, por sua vez, também influencia a taxa de
Além disso, o suplemento de inovação tecnológica inovação. Como se verá em detalhe mais adiante no estudo
da Paer3 foi aplicado apenas às empresas com 100 ou do caso paulista, os setores industriais de maior
mais pessoas ocupadas, cuja sede localizava-se no estado intensidade tecnológica (que integram os complexos
investigado. Portanto, a comparação com as taxas de químico, eletrônico e metal-mecânico) são os que
inovação da indústria nos demais estados exigiu que o detêm taxas de inovação sistematicamente acima da
média industrial. Nos estados nordestinos, a maior
Trata-se da Pesquisa da Atividade Econômica Regional (Paer), que produziu
informações econômicas para o projeto PROER-MEC/BID, de expansão e
parcela do valor adicionado industrial corresponde
reforma do ensino profissional.
a setores de menor intensidade tecnológica, como
O suplemento da Paer contém questões sobre inovação tecnológica semelhantes
vestuário, calçados, têxtil e alimentos.
às formuladas na Paep e baseadas na mesma metodologia da OCDE.
Gráfico 8.1

2

3
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pode constituir um valioso subsídio para
a política de C&T paulista.
Distribuição porcentual do número de unidades produtivas, pessoal
O ponto de partida desta seção
ocupado e valor adicionado da indústria de transformação no estado
é a distribuição regional da indústria de
de São Paulo, por região administrativa - 1996
transformação no estado de São Paulo4.
em %
Apesar do aumento do nível de
Pessoal
Valor
Região administrativa
N° de unidades
ocupado
adicionado
industrialização no interior, observase que ainda é forte a presença da
Região Metropolitana de São Paulo
56,9
56,8
60,4
Município de São Paulo
40,3
33,0
33,1
produção industrial da RMSP. Em
Municípios do ABC
6,6
11,3
13,8
meio ao turbilhão de mudanças
Demais municípios da RMSP
9,9
12,5
13,5
Campinas
14,8
16,9
16,1
ocorridas nas duas últimas décadas –
São José dos Campos
3,2
4,4
6,5
entre as quais a crise dos anos 80, que
Sorocaba
5,8
6,0
5,2
afetou preponderantemente essa
Ribeirão Preto
2,1
2,3
2,2
Santos
1,3
1,1
2,1
região e as transformações técnicas e
Central
2,4
2,4
1,9
gerenciais em curso nos anos 90 –, a
Bauru
2,1
2,6
1,4
São José do Rio Preto
3,2
2,0
1,0
região metropolitana mantém elevada
Barretos
0,6
0,5
0,8
sua participação relativa na produção
Franca
2,1
1,5
0,6
industrial do estado, com cerca de 60%
Araçatuba
1,6
1,4
0,6
Marília
2,0
1,2
0,6
do valor adicionado (tabela 8.2). Além
Presidente Prudente
1,4
0,8
0,4
disso, exibe também a presença
Registro
0,4
0,2
0,2
Total
100
100
100
marcante das divisões que formam a
Fonte: Pesquisa da Atividade Econômica Paulista (Paep), Seade, 1996.
matriz dinâmica da indústria de
Indicadores de CT&I em São Paulo - 2001, FAPESP
transformação nacional: os complexos
metal-mecânico, eletro-eletrônico, de
1.1. Distribuição regional do
comunicações e o químico, os quais, como já
desempenho inovador
mencionado, compõem a maior parcela das indústrias
Neste tópico, o desempenho inovador das empresas inovadoras do estado.
industriais paulistas será examinado a partir de sua
Na área de abrangência da RMSP destaca-se a
caracterização regional. Tal análise justifica-se em posição do município da capital, que detém um terço de
primeiro lugar porque a indústria paulista foi todo o valor adicionado produzido pela indústria paulista
responsável por 49,8% do Valor da Transformação e de seu pessoal ocupado. Já a participação do ABC e
Industrial no Brasil, em 1997, segundo dados da dos demais municípios dessa região é mais significativa
Pesquisa Industrial Anual do Instituto Brasileiro de em termos de valor adicionado do que em pessoal ocuGeografia e Estatística (IBGE). Por outro lado, pado e número de unidades instaladas.
recorde-se que o processo de industrialização no
A interiorização do desenvolvimento, em
estado, desde a década de 70, transbordou subs- consonância com o que vinha sucedendo nas décadas
tancialmente os limites da Região Metropolitana de anteriores, ocorre de maneira cada vez mais
São Paulo (RMSP). Pólos industriais mais jovens, concentrada espacialmente, localizando-se sobretudo
como os de São José dos Campos, Campinas e São num raio de aproximadamente 150 quilômetros a
Carlos, incorporaram, de forma significativa, a partir do centro da RMSP. Abrange as regiões
presença de setores industriais – como os de administrativas de Campinas, São José dos Campos,
instrumentação, óptica, automação industrial e Santos e Sorocaba, que, em conjunto com a de São
equipamentos de informática – que apresentam Paulo, representam 82% do total de unidades
maior propensão para a cooperação com univer- industriais, 85% do pessoal ocupado e 90% do valor
sidades e institutos de pesquisa.
adicionado da indústria do estado.
Também a agroindústria, marcante em várias
No interior paulista, destacam-se a Região
regiões do estado, apresenta grande interação com o Central (que inclui Araraquara e São Carlos) e a de
sistema público de pesquisa. Dessa forma, a avaliação
o estudo da distribuição espacial da indústria, a unidade de investigação
do desempenho inovador da indústria sub-regional, associada éPara
a planta produtiva, e não a empresa, já que parte significativa das firmas
ao conhecimento das respectivas estruturas industriais, possui sede em um local e fábricas operando em regiões distintas.
Tabela 8.2

4
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Tabela 8.3

Proporção de unidades locais, pessoal ocupado e valor adicionado
das unidades pertencentes às empresas inovadoras no estado de
São Paulo, por região administrativa - 1996
Empresas inovadoras (%)
Região administrativa

Registro
São José dos Campos
Santos
Central
Bauru
Campinas
Região Metropolitana de São Paulo
Município de São Paulo
Municípios do ABC
Demais Municípios da RMSP
Ribeirão Preto
Sorocaba
Barretos
São José do Rio Preto
Araçatuba
Presidente Prudente
Marília
Franca
Total

Unidades locais
15,3
20,4
21,9
33,6
27,6
32,8
27,3
25,9
34,8
27,9
27,6
23,1
24,0
25,8
30,6
27,3
20,0
17,3
27,3

Pessoal ocupado

Valor adicionado

das unidades

das unidades

31,0
67,4
63,5
59,3
58,4
57,0
54,9
51,3
68,3
52,0
46,1
45,2
40,4
42,6
49,1
38,0
39,9
29,3
54,1

93,6
80,2
79,1
73,1
69,8
68,3
65,3
62,0
79,6
58,5
59,7
54,9
53,1
52,2
49,5
45,8
44,1
32,4
65,9

Sorocaba, Ribeirão Preto, o município
de São Paulo e os demais municípios
da RMSP (RMSP menos São Paulo e
ABC), as quais, a despeito de sua alta
participação no valor adicionado
industrial, apresentam desempenho
inovador abaixo da média.

2. Determinantes do
Desempenho Inovador

A ampla cobertura e representatividade estatística da base de
informações da Paep permitem que se
explore a influência das características
econômicas das empresas sobre seu
comportamento inovador. Três dessas
características estão entre as mais
discutidas na literatura econômica
sobre inovação: o tamanho (hipótese
schumpeteriana)6, o setor industrial da
empresa, o qual se relaciona com o grau
Fonte: Pesquisa da Atividade Econômica Paulista (Paep), Seade, 1996.
de oportunidades tecnológicas (hiIndicadores de CT&I em São Paulo - 2001, FAPESP
pótese de Pavitt)7, e a nacionalidade, isto
é, se a empresa é controlada por
Ribeirão Preto, que somadas representam 4% do brasileiros ou por estrangeiros.
A partir da base de informações da Paep, foi
valor adicionado. Essas regiões possuem uma
estrutura industrial em que predomina o setor de realizada uma análise de variância que tomou como
alimentos, mas que exibe também uma importante variável dependente a ocorrência de inovação
participação das indústrias de refino de petróleo e tecnológica e como variáveis explicativas o tamanho
álcool e papel e celulose (na região de Ribeirão das empresas, o setor a que pertencem e a origem
Preto), e máquinas e equipamentos (na região do capital controlador (Quadros, Furtado e Franco,
Central). Tal estrutura revela a atuação significativa 2000). Esse estudo baseou-se em um modelo
exercida pela agroindústria no interior, seja na estatístico de segmentação denominado CHAID
transformação de produtos primários, seja como (chi-squared automatic interaction detector) e chegou aos
seguintes resultados com significância estatística:
demandante de equipamentos mecânicos.
É dentro desse quadro que deve ser exa1. o tamanho da empresa, medido pela sua receita
minado o desempenho inovador da indústria regional
líquida (receita bruta menos os impostos incidentes
(tabela 8.3). A classificação das regiões administrativas, em ordem decrescente, tomando como
A expressão é aqui utilizada da forma como tem sido geralmente tratada
indicador a participação das empresas inovadoras na literatura sobre inovação, ou seja, como sinônimo de uma maior
das grandes empresas a inovar, em comparação com as pequenas
no valor adicionado industrial5, permite observar propensão
e médias. Embora não pareça inadequado atribuir tal formulação a
que, com exceção da região de Registro, as regiões Schumpeter, ressalte-se que este autor, em seus escritos mais maduros,
que apresentam desempenho inovador igual ou superior privilegia não o tamanho da empresa per se, mas a relação entre a
constituição de oligopólios e a industrialização da P&D (em relação aos
à média do estado de São Paulo (65,9%) (tabela 8.3) quais a questão da escala de produção é crucial) como características
estão entre aquelas com maior participação no valor determinantes do progresso técnico no capitalismo do século XX
1976).
adicionado industrial do estado (tabela 8.2). As (Schumpeter,
A taxonomia setorial proposta por Keith Pavitt baseia-se nas diferenças
exceções a essa correspondência são as regiões de de oportunidades tecnológicas encontradas nos distintos setores industriais,
6

7

5

Utilizando, portanto, critério semelhante ao da classificação apresentada
na tabela 8.2.

as quais estão relacionadas com a natureza e a importância do progresso
técnico para a concorrência e o crescimento no setor (Pavitt, 1984). Essa
classificação será detalhada mais adiante neste capítulo.
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diretamente sobre as vendas), é a variável mais
As empresas controladas integral ou parcialimportante para explicar seu comportamento mente por capitais estrangeiros apresentaram taxas
inovador; nesse sentido, as informações da Paep de inovação superiores às das empresas controladas
confirmam a hipótese schumpeteriana segundo a qual exclusivamente pelo capital nacional, em todas as
a propensão a inovar é positivamente correlacionada faixas de tamanho, com apenas uma exceção
com o tamanho da empresa;
(empresas controladas parcialmente por capital
2. o setor a que pertence a empresa é também uma
estrangeiro, na faixa de 250 a 449 empregados) (tabela
variável importante, mas secundária em relação ao 8.4). Isso significa que a propensão das empresas
tamanho; é interessante observar que a força transnacionais para introduzir novos produtos e/ou
explicativa do setor é mais relevante para as processos (ou produtos/processos substancialmente
empresas com receita variando entre R$ 200 mil e modificados) foi maior do que a das empresas
R$ 100 milhões; para as que situam abaixo e acima controladas integralmente por capital brasileiro.
desses limites (as microempresas e as de maior
porte), o setor tem pequena força explicativa;
Tabela 8.4
3. para as empresas bem maiores (receitas acima
Taxa de inovação das empresas industriais, segundo a
de R$ 100 milhões anuais) a segunda variável
nacionalidade do capital controlador e porte da empresa explicativa é a nacionalidade; embora no
Estado de São Paulo, 1994-1996
grupo como um todo a taxa de inovação seja
alta (77%), é ainda mais elevada para o
Empresas inovadoras (%)
Tamanho da empresa
subgrupo das transnacionais (84%) do que
Nacionalidade do capital controlador
Nacional e
(Faixas de pessoal ocupado)
para as nacionais (72%).
Nacional
Estrangeiro
estrangeiro
5 – 99
100 – 249
250 – 499
500 e mais

21,5
50,5
59,2
65,0

43,5
57,1
63,2
80,6

39,7

Tendo como pano de fundo essa análise
83,0
56,3
do poder explicativo das variáveis, foram
89,2
elaboradas tabelas descritivas que apresentam
Fonte: Pesquisa da Atividade Econômica Paulista (Paep), Seade, 1996.
separadamente o desempenho inovador das empresas
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industriais paulistas de acordo com faixas de
tamanho, setor industrial e origem do capital.
Entre as micro e pequenas empresas (até 99
Este resultado pode ser explicado pela
empregados) a parcela de firmas inovadoras é de influência de vários fatores que favorecem a
21,7%. Tal proporção mais do que duplica para as capacitação e a competitividade das empresas
empresas de porte médio (faixas de 100-249 e 250- estrangeiras em comparação com as nacionais, tais
499 empregados), para atingir 70% no grupo das como o acesso a fontes de capital (financeiro e
grandes empresas industriais (com 500 empregados produtivo) mais barato e a operação de unidades de
ou mais) (tabela 8.1).
produção maiores (em média), o que resulta em
Em linha com essa elevação do porcentual de economias de escala. No que diz respeito aos objetivos
empresas inovadoras segundo o seu porte, observa- deste trabalho, o fator mais importante é o pronto
se que o valor adicionado por elas também se eleva acesso das empresas estrangeiras a vários tipos de
de acordo com sua faixa de tamanho.
conhecimento e a transferência de tecnologia de suas
Historicamente, o estado de São Paulo tem matrizes. A situação mais comum é a geração de novos
figurado como um importante centro receptor dos produtos e/ou processos nos centros de P&D dos
fluxos de investimento direto estrangeiro. Nos últimos países mais industrializados. Isso facilita a aceleração
anos, as multinacionais ampliaram de maneira notável de sua introdução no mercado latino-americano, onde
sua presença econômica na estrutura produtiva podem ser adaptados às condições internas de cada
industrial paulista, especialmente por meio da país, seja às preferências dos consumidores ou clientes,
aquisição de empresas brasileiras. Dessa forma, a seja às restrições tecnológicas impostas pelos materiais
análise da origem do capital das firmas inovadoras é e componentes locais.
crucial para a compreensão efetiva dos movimentos
A atividade de adaptação é responsável pela
recentes da economia e do comportamento das maior parte dos trabalhos e investimentos dos centros
atividades empresariais associadas à inovação.
de P&D de transnacionais localizados no Brasil, como
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Gráfico 8.2
já se viu no capítulo 5 deste
volume. Não obstante, tem
Desempenho inovador das empresas industriais no estado de São Paulo, por
crescido a atividade de
setor industrial - 1996
desenvolvimento original de
Mat. Escritório/Informática
produtos em algumas dessas empresas, como atestam
Instrum./Autom. Industrial
os estudos realizados recenEletrônica/Comunicação
temente por Quadros e
Química
Queiroz (2000), sobre o
setor automobilístico, e
Máquinas/Equipamentos
Dias e Galina (2000), sobre
Outros Equip. Transp.
este setor e o de telecomunicações.
Borracha/Plástico
Quadros e Queiroz
Veículos/Autopeças
(2000) revelam que os cenRefino Petróleo/Álcool
tros de desenvolvimento
dessas empresas localizados
Material Elétrico
no estado de São Paulo
Metalurgia Básica
também realizam prestação
de serviços tecnológicos de
Prod. Metal. (exceto Máq/Equip.)
adaptação de produtos para
Papel/Celulose
outros mercados latinoEdição/Impressão
americanos. No entanto, a
atividade de P&D das transMinerais Não-Metálicos
nacionais (como, de resto, da
Têxtil
maior parte das empresas
nacionais) é fortemente
Outras Indústrias
concentrada em desenvolCouro
vimento, sendo pouco exAlimentos/Bebidas
pressivos os trabalhos em
pesquisa tecnológica (QuaVestuário
dros et al., 2000). Esse asIndústria Extrativa
sunto será retomado à frente,
na seção que trata das fontes
Total
de informação utilizadas
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
pelas empresas para a ino%
Empresas inovadoras,
Empresas inovadoras,
vação tecnológica.
% total empresas
% valor adicionado
Finalmente, o baFonte: Pesquisa da Atividade Econômica Paulista (Paep), Seade, 1996.
Indicadores de CT&I em São Paulo - 2001, FAPESP
lanço da distribuição das
firmas inovadoras por setores industriais (a dois dígitos da CNAE/IBGE)8 de Pavitt (1984). É interessante observar como a
sugere que a taxa de inovação é bastante influenciada distribuição setorial das taxas de inovação guarda, no
pelos padrões setoriais diferenciados de concorrência geral, considerável simetria com a variação do grau
e oportunidades tecnológicas, sendo possível de oportunidades tecnológicas (gráfico 8.2).
identificar três agrupamentos a partir desta caO primeiro grupo é composto pelos chamados
racterística, os quais foram inspirados na classificação setores intensivos em ciência, especialmente os ligados
ao complexo eletro-eletrônico, que apresentaram as
Para efeito de garantir comparabilidade com as estatísticas produzidas
pelo IBGE, a Paep adotou o sistema de classificação da CNAE/95 –
maiores taxas de inovação, seja em porcentagem do número
Classificação Nacional de Atividades Econômicas. A abertura a dois dígitos,
de empresas, seja em termos do valor adicionado pelas
para a indústria, representa o primeiro nível de desagregação para este setor
empresas inovadoras. Esse grupo compreende os
de atividade.
8
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segmentos de Máquinas e Equipamentos para Escritório
(Informática), de Instrumentação, Óptica e Equipamentos de Automação Industrial, e o de Material
Eletrônico e de Telecomunicações, com taxas de inovação
variando entre 43% e 64% do número total de empresas.
Todos esses segmentos são caracterizados pelo nível
elevado de oportunidades de mercado criadas a partir
do desenvolvimento de inovações tecnológicas.
O segundo grupo, em que a participação de
empresas inovadoras oscilou entre 25% e 40%, agregou
os setores que podem ser chamados de “intensivos em
escala” e os fornecedores de equipamentos mecânicos e
elétricos, com nível intermediário de oportunidades
tecnológicas. As indústrias produtoras de bens
intermediários (Química9, Borracha e Plástico, Metalurgia
Básica e Refino de Petróleo e Álcool), além da indústria
Automobilística, de Máquinas e Equipamentos
Mecânicos e de Equipamentos e Material Elétrico,
integram o grupo das mais competitivas indústrias
brasileiras. Foram essas indústrias que delinearam
trajetórias marcantes de aprendizagem tecnológica ao
longo da história da industrialização brasileira. Como
visto no capítulo 7, esses segmentos são responsáveis
pela maior parcela do volume de exportação de
manufaturados brasileiros.
Por fim, o terceiro grupo apresentou taxas de
inovação que variaram entre 7% e 23%, compreendendo
os setores de Edição e Impressão, Têxtil, Minerais NãoMetálicos, Produtos de Couro e Calçados, Alimentos e
Bebidas, Vestuário e Acessórios e Extração Mineral.
Esse conjunto apresentou desempenho inovador menos
intenso que os demais, um comportamento explicado
pela própria natureza econômica e pela estrutura de
mercado e de concorrência desses setores, formados
por segmentos que apresentam baixo grau de
oportunidades tecnológicas.

3. Desempenho Inovador e Esforço
Tecnológico
Os esforços tecnológicos praticados pelas
empresas inovadoras compreendem não apenas as
atividades tecnológicas desenvolvidas internamente por
9

Na abertura da CNAE/IBGE a dois dígitos, o setor químico compreende as
indústrias petroquímica, de produtos químicos inorgânicos, fertilizantes e
farmacêutica. Diferentemente dos anteriores, a indústria farmacêutica é
considerada intensiva em ciência e conta com nível elevado de oportunidades
tecnológicas. O mesmo se aplica ao segmento da aeronáutica, intensivo em
ciência, mas que se encontra agrupado com setores que apresentam menores
oportunidades tecnológicas, como o ferroviário e o setor naval, dentro da
divisão “Outros equipamentos de transporte”.

elas (P&D interno ou intramuros). Abrangem também
sua busca de conhecimento e tecnologia em empresas
e instituições públicas externas, sejam elas nacionais
(gastos com serviços tecnológicos locais) ou estrangeiras
(gastos com serviços tecnológicos estrangeiros)10.
Os indicadores da dimensão das atividades de
P&D das empresas industriais paulistas, bem como
de sua distribuição setorial, foram discutidos no
capítulo 4 (pessoal alocado em P&D nas empresas) e
no capítulo 5 (gastos com P&D nas empresas),
enquanto a análise dos fluxos de pagamentos externos
relacionados com contratos de serviços tecnológicos
foi feita no capítulo 7. Nesta seção, o objetivo é explorar
a possível influência desses esforços sobre o desempenho
inovador das empresas. Além disso, examina-se também
a relação entre a importação de bens de capital e o
desempenho inovador, uma questão relevante que aflora
no atual debate sobre política industrial e tecnológica.
A literatura mostra a necessidade de as empresas
realizarem esforços próprios para adquirir capacidade
de introduzir inovações tecnológicas. Portanto, a
atividade inovadora não é fortuita: envolve um conjunto
de custos e investimentos não somente para adaptar
ou aperfeiçoar tecnologias já existentes, mas também
para desenvolver produtos ou processos novos. Tais
esforços podem assumir várias feições, dependendo do
tipo de inovação que se queira empreender, do setor
ao qual a empresa pertença, de seu tamanho e de sua
capacidade de acumular e otimizar recursos financeiros,
tecnológicos e humanos para aplicar em atividade de
inovação (Katz, 1985; Lall, 1992, 1994).
Os estudos também enfatizam que diferentes
tipos de esforços tecnológicos (inputs) geram inovações
(outputs) distintas, mas que esta relação não é
“simétrica” e tampouco predeterminada. Ao contrário,
os resultados dos esforços podem não ser diretamente
proporcionais ao volume de insumos empreendidos
na atividade de inovação, já que outros fatores
(internos à empresa, como restrição dos custos, ou
externos, como mudança na política macroeconômica)
10

Como visto no capítulo anterior, o conceito de serviços tecnológicos e
assemelhados, utilizado neste volume, baseia-se na metodologia da OCDE,
a qual compreende uma ampla diversidade de modalidades contratuais
relacionadas com transferência de tecnologia, as quais podem ser agrupadas
em quatro famílias: 1) Patentes, marcas e outros direitos de propriedade
industrial sobre bens não tangíveis; 2) Assistência técnica e fornecimento de
tecnologia; 3) Implantação/expansão de projetos; e 4) Serviços técnicos
especializados. O levantamento de informações da Paep/Seade (utilizadas
nesta seção) sobre gastos com serviços tecnológicos (locais ou estrangeiros)
efetuados pelas empresas seguiu o mesmo conceito. Na Paep, a importação
de serviços tecnológicos foi denominada gastos com serviços tecnológicos
estrangeiros.
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3.1. Atividades de P&D
Empresas empenhadas em atividades sistemáticas11 de P&D apresentam alta propensão a inovar,
bastante superior à das empresas que não praticam
tais atividades. Essa é a conclusão mais significativa
dos resultados apresentados nesta seção. Compare-se
as taxas de inovação obtidas para dois grupos de
empresas industriais, com sede no estado de São Paulo,
com 100 ou mais empregados12 (gráfico 8.3). Das
1.311 empresas industriais que realizaram atividades
sistemáticas de P&D, 90% são inovadoras e responsáveis por 94% do valor adicionado deste grupo.
Em contraste, das 2.106 empresas que não executaram
esse tipo de esforço tecnológico, somente 33%
inovaram. Os dados sugerem, portanto, que a atividade
de P&D constitui um importante insumo para a
empresa inovar. No entanto, essa conclusão não pode
perder de vista a influência simultânea das variáveis já
discutidas anteriormente sobre o desempenho inovador.
Dentre essas variáveis, destaca-se especialmente o
tamanho das empresas, já que existe forte colinearidade entre o porte dos empreendimentos e a
ocorrência de P&D sistemática.
Deve-se ainda levar em conta a limitada
abrangência dos dados de P&D da pesquisa, uma vez
que estes se referem somente às empresas com 100
ou mais empregados com sede no estado (aproximadamente 3.400, de um total de cerca de 20.000
empresas industriais). Vale também relembrar que há
significativa concentração dos efetivos de nível
superior alocados em P&D em alguns segmentos de
atividade, especialmente nas indústrias automobilística,
de material elétrico e química (ver capítulo 4). Como
já mencionado, a maior capacitação tecnológica desses
setores (revelada pelo indicador de esforço em P&D)
reflete o padrão de especialização da produção e de
inserção no mercado levada a cabo pela indústria
paulista ao longo de seu processo de industrialização.
Feitas as devidas ressalvas, os resultados da Paep
ilustram a forte influência da atividade de P&D sobre
o desempenho inovador. Contudo, deve-se examinar se
outros indicadores de esforço, como os gastos com
11

Define-se como empresa que realiza atividades sistemáticas de P&D aquela
que informou ter ao menos uma pessoa empregada de nível superior exercendo
internamente estas atividades na empresa, em período integral (ou o
equivalente a uma pessoa em período integral em termos de horas de trabalho).
12
A base da Paep disponibiliza informações sobre atividades de P&D somente
para empresas industriais com 100 ou mais empregados.

Gráfico 8.3

Desempenho inovador das empresas que realizam e
daquelas que não realizam atividades de P&D - Estado
de São Paulo, 1996
100
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podem intervir no processo, causando incertezas,
imperfeições e assimetrias na relação “custo-benefício”.

40

42,0
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não realizam P&D

Empresas inovadoras
% total empresas
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realizam P&D
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Nota: Somente empresas com 100 ou mais empregados, com sede no estado de
São Paulo.
Fonte: Pesquisa da Atividade Econômica Paulista (Paep), Seade, 1996.
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serviços tecnológicos locais e a importação de
tecnologia e de bens de capital, contribuem para explicar
a performance inovadora nas indústrias paulistas.
3.2. Outros esforços tecnológicos
Com o propósito de levar em conta o tamanho
da empresa, as três variáveis de esforço a serem
examinadas – gastos com serviços tecnológicos locais,
importação de tecnologia e de bens de capital – foram
ponderadas pela receita líquida. Com base nessa
ponderação, construiu-se uma classificação de
empresas segundo “faixas” de intensidade de esforço
tecnológico que representam porcentuais de gastos
com a aquisição de tecnologia local ou estrangeira, ou
com a importação de bens de capital, sobre a receita
líquida total da empresa. É preciso ainda ressaltar que
esse conjunto de informações foi analisado somente
para os empreendimentos com 100 ou mais empregados (cerca de 3.400). Esse corte foi necessário para
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compatibilizar a base de dados, já que as informações
sobre P&D não se aplicam às empresas de menor
porte (com até 99 empregados).
Primeiramente, confrontaram-se os gastos em
serviços tecnológicos locais com a atividade inovativa e
também com o esforço em P&D. A intenção foi verificar,
de um lado, se esses gastos influenciaram o desempenho
inovador, e, de outro, se estavam correlacionados com a
realização de atividades de P&D, variável de esforço
tecnológico que, segundo os resultados já apresentados,
apresenta estreita relação com a performance inovadora
da empresa. Nesse sentido, pode-se tecer algumas
considerações (tabela 8.5):

aprendizagem. Entretanto, verifica-se que os níveis
distintos de intensidade de gastos não implicam
propensões distintas para a realização de P&D.

Em síntese, pode-se afirmar que o fato de a
empresa adquirir serviços tecnológicos locais ou
mesmo ampliar os recursos a eles destinados tem
pequena repercussão direta e imediata em termos de
inovação tecnológica. A médio e longo prazo, no
entanto, como esses gastos tendem a associar-se à realização de P&D interna, podem tornar-se fator de
contribuição para o desempenho inovador.
Por outro lado, as evidências sugerem que o
esforço com a importação de serviços tecnológicos
parece guardar relação mais próxima com
o desempenho inovador (tabela 8.6). NotaTabela 8.5
se expressiva variação entre os
Participação das empresas inovadoras e das empresas que realizam
P&D na estrutura econômica paulista, segundo intensidade de
porcentuais das taxas de inovação apregastos com serviços tecnológicos locais (% gastos/receita) - 1996
sentados pelas empresas que efetuaram
pagamentos relacionados à transferência
% Gastos em serviços
Empresas inovadoras
Empresas que realizam P&D
de tecnologia externa (taxas de 62% a
tecnol. locais/
% do total de
% do valor
% do total de
% do valor
89%) e aquelas que não empreenderam
Receita líquida
empresas
adic. total
empresas
adic. total
este tipo de esforço (taxa de 55%).
56,3
75,1
37,6
61,5
0 (Zero)
Além disso, as empresas que
Até 0,2
57,5
77,7
50,7
77,2
De 0,2 a 0,6
60,7
88,7
47,4
74,1
despenderam com importação de tecMais que 0,6
58,9
74,5
47,5
63,8
nologia apresentaram maior propensão à
Total
56,4
75,4
38,4
62,5
realização de P&D sistemática, com
(1) Somente empresas com 100 ou mais empregados.
(2) Empresas com 100 ou mais empregados, com pelo menos 1 pessoa de nível superior alocada em P&D.
alguma ressalva para aquelas situadas na
(3) Empresas que não efetuaram gastos com royalties e assistência técnica locais. Correspondem a 93% do
faixa de menor intensidade de gastos com
universo de aproximadamente 3.600 empresas situadas na faixa de 100 ou mais empregados.
pagamentos externos (até 0,1% da receita).
Nota: Somente empresas com sede no estado de São Paulo.
Fonte: Pesquisa da Atividade Econômica Paulista (Paep), Seade, 1996.
É importante observar o peso econômico
Indicadores de CT&I em São Paulo - 2001, FAPESP
das empresas inovadoras, como também
das que exercem atividades de P&D, entre
1) ocorreu alguma diferenciação, mas não expressiva, aquelas que realizam gastos com importação de
em termos de desempenho inovador entre as empresas tecnologia, sobretudo dentro das faixas intermediárias
que efetuaram algum tipo de gasto com serviços
(de 0,1% a 2,4% da receita).
tecnológicos locais (gastos com serviços tecnolóTais resultados sugerem, portanto, uma relação
gicos locais/receita > 0) e as que não empreenderam diretamente proporcional entre gastos com importação
este tipo de esforço (gastos com serviços tecnode tecnologia, esforço em P&D e desempenho inovador,
lógicos locais/receita = 0). Entre as empresas que
indicando que este tipo de “input tecnológico” pode estar
efetuaram algum tipo de gasto, as situadas na faixa associado a um certo nível de aprendizagem local e à
intermediária de intensidade (entre 0,2% e 0,6% da
criação de capacitações (entre estas, de P&D) que
receita) foram as que demonstraram maior relação
permitem maior domínio da tecnologia importada.
com o desempenho inovador;
Essas tendências, mais pronunciadas na aquisição
2) as empresas que fizeram algum tipo de gasto com de tecnologia importada do que nos gastos com serviços
serviços tecnológicos locais demonstraram maior tecnológicos locais, podem estar associadas a dois
propensão a realizar atividades de P&D, em fenômenos característicos das transações com transcomparação com as que não fizeram este dispêndio. ferência de tecnologia no cenário brasileiro. Em primeiro
Essa evidência parece confirmar um ponto bastante lugar, como se observou no capítulo anterior, parte
enfatizado na literatura, segundo o qual a aquisição significativa das importações de tecnologia relaciona-se
externa de tecnologia requer um esforço interno de a transações feitas por subsidiárias de empresas
(1)

(3)

(2)
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estrangeiro, nota-se que os porcentuais de empresas inovadoras
Participação das empresas inovadoras e das empresas que realizam
apresentam pouca variação, sugeP&D na estrutura econômica paulista, segundo intensidade de gastos
rindo que o desempenho inovador não
com serviços tecnológicos estrangeiros (% gastos/receita) - 1996
aumenta necessariamente na mesma
% Gastos em serviços
Empresas inovadoras
Empresas que realizam P&D
proporção que a intensidade de
tecnol. estrangeiros/
% do total de
% do valor
% do total de
% do valor
importação de bens de capital. Mais
Receita líquida
empresas
adic. total
empresas
adic. total
significativo, a taxa de inovação é menor
55,5
73,5
37,3
60,3
0 (Zero)
na faixa mais elevada de gastos com
Ate 0,1
62,1
71,7
44,4
19,5
importação de bens de capital do que
De 0,1 a 0,5
89,1
96,8
66,7
89,9
De 0,5 a 2,4
76,9
98,4
75,7
98,2
nas faixas com menores dispêndios.
Mais que 2,4
75,0
82,0
74,2
83,2
Isso indica que, a partir de um certo
Total
56,4
75,4
38,4
62,5
patamar, a propensão para inovar
(1) Somente empresas com 100 ou mais empregados.
(2) Empresas com 100 ou mais empregados, com pelo menos 1 pessoa de nível superior alocada em P&D.
varia no sentido inverso. Ou pode ser
(3) Empresas que não efetuaram gastos com royalties e assistência técnica estrangeiros. Correspondem a 91% do
simplesmente o resultado do feuniverso de aproximadamente 3.400 empresas situadas na faixa de 100 ou mais empregados.
nômeno, já apontado por alguns anaNota: Somente empresas com sede no estado de São Paulo.
Fonte: Pesquisa da Atividade Econômica Paulista (Paep), Seade, 1996.
listas, da difusão tecnológica que
Indicadores de CT&I em São Paulo - 2001, FAPESP
significa “mais da mesma coisa”.
Comportamento semelhante
transnacionais, as quais, como foi visto, apresentam pro- pode ser observado com relação à propensão para
pensão elevada para introduzir inovações. Além disso, realizar P&D. Nota-se que as empresas que não desformula-se uma hipótese segundo a qual, com- penderam com importação de bens de capital
parativamente, as transações com importação de apresentaram um esforço em P&D menor do que o
tecnologia possuem conteúdo de maior densidade do conjunto das que empreenderam algum esforço
que aquelas efetuadas na transferência de tecnologia entre tecnológico desta natureza. Todavia, entre essas últimas
empresas ou instituições localizadas no Brasil. Essa ocorre uma queda da propensão para a realização de
hipótese evidentemente não pôde ser verificada neste P&D conforme se avança para intervalos de maior
estudo. Mas, caso se confirme, explicaria a maior exigência intensidade de gastos com importação de bens de cade P&D associada à importação detecnologia.
pital. Observa-se que, na faixa de investimentos em
O último dos indicadores de esforço tecnológico máquinas e equipamentos estrangeiros superiores a
a ser confrontado com o desempenho
inovador e com a atividade de P&D é
Tabela 8.7
constituído pelos investimentos da
Participação das empresas inovadoras e das empresas que realizam
empresa na aquisição de máquinas
P&D na estrutura econômica paulista, segundo intensidade de
e equipamentos estrangeiros. Priinvestimento em máquinas e equipamentos de origem estrangeira
meiramente, quando se comparam
(% investimentos/receita) - 1996
esses dados com o desempenho
% Investimento Máq. e
Empresas inovadoras
Empresas que realizam P&D
inovador, verifica-se uma sensível
Equip.
importados/
%
do
total
de
%
do
valor
% do total de
% do valor
diferença nas taxas de inovação entre
Receita líquida
empresas
adic. total
empresas
adic. total
as empresas que não despenderam
52,6
67,2
34,7
54,6
0 (Zero)
com a importação de bens de capital
Até 0,4
63,6
79,5
55,9
69,9
e as que o fizeram: os maiores
De 0,4 a 1,6
69,4
83,9
53,6
71,5
De 1,6 a 5,0
75,4
88,1
52,2
71,2
porcentuais de empresas inovadoras
Mais que 5,0
60,9
73,6
32,7
49,8
(assim como do valor adicionado
Total
56,4
75,4
38,4
62,5
correspondente) encontram-se
(1) Somente empresas com 100 ou mais empregados.
(2) Empresas com 100 ou mais empregados, com pelo menos 1 pessoa de nível superior alocada em P&D.
nesse último grupo (tabela 8.7).
(3) Empresas que não efetuaram aquisições de máquinas e equipamentos de origem estrangeira. Correspondem a
No entanto, quando se ana75% do universo de aproximadamente 3.400 empresas situadas na faixa de 100 ou mais empregados.
lisa o desempenho inovador entre
Nota: Somente empresas com sede no estado de São Paulo.
Fonte: Pesquisa da Atividade Econômica Paulista (Paep), Seade, 1996.
asvárias faixas de intensidade de
Indicadores de CT&I em São Paulo - 2001, FAPESP
investimento em bens de capital
Tabela 8.6

(1)

(2)

(3)

(1)

(3)

(2)
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5% da sua receita, somente 33% das empresas
– que representam cerca
de 50% do valor adicionado – realizaram esforços em pesquisa e
desenvolvimento (tabela
8.7). Nesse caso, portanto, a propensão à realização de P&D interno
varia inversamente em
relação ao peso da aquisição de bens de capital
importados. Isso pode
estar relacionado ao fato
de que parte substancial
do esforço de P&D das
indústrias paulistas é normalmente voltado para o
desenvolvimento de novos
processos. A importação
de pacotes de tecnologias
de produção (diferentemente da compra de serviços tecnológicos) dispensaria as empresas da
realização de esforços de
P&D de processos.

Gráfico 8.4

Produtividade média das empresas inovadoras e não-inovadoras, por setor
industrial - Estado de São Paulo, 1996
Indústria Extrativa
Alimentos/Bebidas
Têxtil
Vestuário
Couro
Papel/Celulose
Edição/Impressão
Petróleo/Álcool
Química
Borracha/Plástico
Minerais Não-Metálicos
Metalurgia
Prod. Metal.
Máquinas/Equipamentos
Mat. Escritório/Informática
Mat. Elétrico
Eletrônica/Comunicação
Instrum./Autom. Industrial
Automobilística
Outros Equip. Transp.

4. Desempenho
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Impacto
Econômico
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Nota: A produtividade média representa a média ponderada das produtividades individuais das empresas; a produtividade

O processo de aberindividual é a razão entre a receita líquida e o total de pessoas ocupadas.
Fonte: Pesquisa da Atividade Econômica Paulista (Paep), Seade, 1996.
tura econômica, iniciado
Indicadores de CT&I em São Paulo - 2001, FAPESP
nos anos 90, e a crescente
expansão dos fluxos coAs empresas inovadoras apresentaram promerciais, financeiros e de informações, em um mercado
mais internacionalizado, vêm intensificando a con- dutividade média13 maior do que as que não inovaram,
corrência entre as empresas. Entre as estratégias para se em todas as divisões da indústria (CNAE a dois
manterem competitivas nos mercados interno e externo, dígitos), exceto para as de Edição e Impressão,
elas passam a direcionar esforços com o propósito de Metalurgia Básica, Vestuário e, em menor medida,
introduzir novos produtos e de adotar novos métodos Outros Equipamentos de Transporte (gráfico 8.4). A
de organização do trabalho e de processos de produção, atividade extrativa foi, de longe, a que apresentou
além de elevar o nível de automação industrial. Nesse maior diferença de produtividade entre as empresas
tópico, discutem-se os resultados econômicos que essas inovadoras e não-inovadoras (as primeiras com uma
inovações acarretaram para as empresas, examinandoA produtividade média representa a média ponderada das produtividades
se a influência do desempenho inovador sobre sua individuais
das empresas; a produtividade individual é a razão entre a receita
produtividade e seu desempenho exportador.
líquida e o total de pessoas ocupadas.
13
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5. Empresas Inovadoras e Fontes de
Informação para Inovação
Indicadores das fontes de informação utilizadas
pelas empresas constituem instrumentos valiosos para
revelar as relações entre elas e as demais instituições
que compõem o sistema de inovação. Contribuem para
identificar a estratégia tecnológica das empresas e
verificar como esta se insere na sua estratégia mais
geral. Além disso, tais indicadores ajudam também a
entender a variedade e complexidade dos insumos que
se combinam no processo de inovação tecnológica.
Uma avaliação geral da classificação das fontes
consideradas “cruciais” e “muito importantes” para
as atividades de inovação das empresas industriais
paulistas, feita em 1996, indicou que, para 73% (a
grande maioria delas) tais atividades foram influenciadas primordialmente pelas suas ligações
comerciais com os clientes; para 44,6%, foram os
fornecedores; e, para 36,1%, os competidores (gráfico
8.6 e tabela anexa 8.1) . Juntamente com esses últimos,
aparece a importância do esforço tecnológico interno
(departamento de P&D), também com 36,5%.
Se esses resultados evidenciam a forte orientação das empresas para o mercado, ampliada pelo
aumento da competição na economia brasileira desde
Gráfico 8.5

Relação entre desempenho inovador e exportador nas
empresas do estado de São Paulo - 1996
100

80
78,0
60
%

produtividade média aproximadamente 3,5 vezes
maior que as últimas). Outras indústrias que exibiram
expressivas amplitudes entre os coeficientes de
produtividade foram a Automobilística (veículos
automotores e autopeças), a de Material de Escritório
e Informática e a de Alimentos e Bebidas (nestes três
segmentos a produtividade média das inovadoras
chegou a ser duas vezes maior que a das nãoinovadoras). Material Elétrico e Papel e Celulose
também apresentaram boa performance: em ambos
os segmentos as empresas inovadoras alcançaram uma
produtividade média aproximadamente 50% maior do
que as não-inovadoras.
Em resumo, os diferenciais de produtividade
segundo o desempenho inovador das empresas reforçam
o papel da inovação tecnológica como elemento-chave
para as empresas criarem capacitação endógena e
ampliarem suas vantagens comparativas, por meio de
maiores ganhos de produtividade, redução de custos,
maior eficiência logística e, primordialmente, pela
introdução de produtos mais competitivos nos
mercados nacional e estrangeiro.
Outra dimensão dos impactos econômicos da
inovação está na relação entre desempenho inovador e
desempenho exportador. A hipótese inicial antecipava
que as empresas inovadoras têm maior propensão a
exportar. Os resultados da pesquisa confirmaram tal
suposição para o grupo de empresas com mais de 99
empregados (gráfico 8.5).
No grupo das inovadoras houve uma parcela
significativamente maior de empresas exportadoras
(52,6%) do que a observada no outro subconjunto
(35,5%). Entre as inovadoras, as que exportaram
concentraram cerca de 78% do valor adicionado,
enquanto entre as não-inovadoras, as que venderam
para o mercado externo em 1996 responderam por
cerca de 55,4% do valor adicionado.
Tais resultados, aliados aos dados anteriores de
produtividade, mostram que, na média, as empresas
inovadoras são mais competitivas do que aquelas que
não desenvolveram ou introduziram no mercado novos
produtos e/ou processos no período 1994-1996. Esse
diferencial associa-se, em grande medida, à capacidade
adquirida pelas empresas mais competitivas ao lançarem
produtos novos ou significativamente melhorados no
mercado. Ou ainda pode relacionar-se aos ganhos de
eficiência na produção e distribuição de seus produtos,
decorrentes da introdução de novos processos de
produção e da implementação de sistemas interativos
de gestão das informações, entre outras inovações.

52,6

55,4

40
35,5
20

0
Inovadoras

Empresas exportadoras
% total empresas

Não-inovadoras

Empresas exportadoras
% valor adicionado

Nota: Empresas com 100 ou mais empregados, com sede no estado de São Paulo,
que obtiveram, em 1996, receita com exportação de produtos e/ou serviços.
Fonte: Pesquisa da Atividade Econômica Paulista (Paep), Seade, 1996.
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Gráfico 8.6

Principais fontes de informação para a inovação das empresas inovadoras do estado de São Paulo, segundo o
porte das empresas (faixas de pessoal ocupado) - 1996
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Nota: O porcentual foi obtido a partir do número de empresas inovadoras, com sede no estado de São Paulo, que responderam "crucial" ou "muito importante" para a fonte de
informação sobre o número total de empresas inovadoras.
Fonte: Pesquisa da Atividade Econômica Paulista (Paep), Seade, 1996.
Veja tabela anexa 8.1
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1994, revelam também a relativa fraqueza do esforço
tecnológico interno para antecipar tendências e
explorar oportunidades tecnológicas. Nesse sentido,
as empresas paulistas parecem ser mais reativas ao
mercado do que propensas a uma inovação ativa, no
sentido schumpeteriano.
Ressalte-se ainda a pouca importância que as
empresas atribuem às universidades e institutos de
pesquisa como fontes de informação: apenas 14,4%
delas citaram esse quesito. Uma atitude que parece
típica de uma situação em que é bastante tênue a
interação entre as instituições públicas e privadas do
sistema de inovação14.
Esse quadro mais geral apresentou, porém,
variações significativas quando se examinaram as
14

Nos países industrializados europeus, as universidades e institutos de
pesquisa também são classificados atrás de clientes, departamentos de P&D
e fornecedores; no entanto, a distância no grau de importância atribuído
pelas empresas não é tão grande.

fontes de informação por tamanho de empresa. Vêse então, claramente, a diferença entre pequenas e
médias empresas, de um lado, e as grandes
empresas, de outro. Enquanto a importância
máxima atribuída aos clientes vale para todos os
grupos de tamanho, no caso das grandes e das
médias de maior porte (acima de 249 empregados)
o Departamento de P&D in house vem em segundo
lugar (59% e 53%, respectivamente), o que
aproxima o comportamento tecnológico deste
grupo, neste quesito, de seus equivalentes nos países
mais industrializados.
Já as pequenas e médias empresas com até
249 empregados seguiram o padrão médio da
indústria, que enfatizou primordialmente as fontes
do mercado (gráfico 8.6). Esse indicador confirma
a percepção, já mencionada em seções anteriores,
de que há um amplo fosso entre as grandes e as
pequenas empresas brasileiras em ter mos de
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capacitação e esforço tecnológico internos. É a
fragilidade tecnológica das pequenas e médias
empresas uma das possíveis explicações para o
fato deste gr upo atribuir importância ligeiramente maior às universidades e aos institutos
de pesquisa como fontes de informação para a
inovação.
A distribuição setorial de tais fontes por grau
de importância apresentou ainda, em 1996, variações
bastante significativas. Enquanto a importância
atribuída aos clientes também aqui tenha vindo em
primeiro lugar, de maneira quase universal (exceção
feita aos segmentos Refino de Petróleo e Álcool e
Extração Mineral), o peso do departamento de P&D
intramuros foi colocado em segundo lugar nos
setores de maior intensidade tecnológica, como
Instrumentação e Automação, Infor mática e
Equipamentos para Escritório e Material Eletrônico
e de Comunicações, todos atribuindo à P&D
importância acima da média da indústria.
Deve ser realçado o fato de que, nos setores
de Instrumentação, Óptica, Automação Industrial,
Material de Escritório e Informática, Borracha e
Plástico, Extração Mineral, Alimentos e Bebidas e
Metalurgia Básica, o grau de importância atribuído
às universidades e institutos de pesquisa está à frente
do peso dado a licenças de patentes e marcas, como
fonte de informação para a inovação tecnológica.
Esse fato sugere a hipótese, a ser investigada, de
que seria maior e mais densa a cooperação
tecnológica para o desenvolvimento de inovações
entre as empresas desses setores e as instituições
públicas de C&T.

6. Difusão das Tecnologias de
Informação na Indústria Paulista
A análise das tendências de inovação tecnológica na indústria paulista é complementada, neste
tópico, com a apresentação dos principais indicadores
de difusão das tecnologias de informação (TI). Isso
se justifica pelo fato de que essas tecnologias
relacionam-se, direta ou indiretamente, com uma
ampla parcela das inovações – de produto e processo
– introduzidas pelas empresas paulistas.
Os indicadores de difusão das TI baseiam-se
em informações da Paep referentes ao ano de 1996.
Embora tais dados possam parecer defasados para
retratar um processo de difusão tão dinâmico, sua
utilização justifica-se plenamente. Em primeiro lugar,

por se tratar da única fonte estatisticamente
representativa e disponível. Em segundo, porque
permitem a observação de aspectos relativos e
qualitativos do processo de difusão, como a
distribuição proporcional do uso dessas tecnologias
por empresas de grande e pequeno porte.
A incorporação das tecnologias de informação
tem sido um aspecto central da introdução de
inovações tecnológicas pelas empresas, desde meados
da década de 80. Devido à natureza genérica e de
ampla aplicação de sua base técnica – a microeletrônica –, as TI estão no âmago da inovação
da maior parte dos processos produtivos, em quase
todos os segmentos de atividade. Além de sua
utilização na produção propriamente dita, por meio
de tecnologias de automação industrial, comercial,
bancária e de serviços, as TI têm revolucionado os
procedimentos administrativos e gerenciais das
empresas. Elas facilitam também o processo de
integração entre fornecedores e clientes, por
intermédio do aperfeiçoamento da logística e da sua
incorporação às tecnologias de comunicação, o que
tem trazido grande impulso à subcontratação e à
desverticalização das empresas. As TI ainda
viabilizam a descentralização, a integração e
aceleração das atividades de P&D.
A mensuração da difusão das tecnologias da
informação tem sido introduzida no quadro de
indicadores de tecnologia por um número crescente
de países devido à sua importância econômica e às
suas implicações para os ganhos de produtividade.
Em linha com essa tendência, a Paep buscou
produzir informações sobre o tema, levando em
consideração as tecnologias mais significativas para
cada setor de atividade.
A integração das TI nas grandes organizações
também se associa ao esforço para a promoção de
ajustes no ambiente corporativo e para o alinhamento
logístico dos diversos agentes ligados às empresas na
cadeia produtiva. Num primeiro momento, compatibilizam-se as diferentes linguagens e mecanismos
de transmissão de dados, evitando que informações
sobre estoques, logística, marketing e finanças se
concentrem em sistemas independentes e desconexos.
Posteriormente, redes inter-firmas baseadas em TI são
estabelecidas para a criação de encadeamentos que
proporcionem a interação coordenada no processo
de cooperação tecnológica ou para a redução dos
custos de transação nas operações de compra e venda
entre as empresas (Tápia, 2000).
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Tabela 8.8

Distribuição de computadores e densidade de uso, segundo o porte das empresas industriais - Estado de São Paulo,
1996
Tamanho da empresa
(Faixas de pessoal ocupado)
5 a 99
100 a 249
250 a 499
500 ou mais
Total

Total de

Empresas com

empresas (a)

computadores (b)

Nº

%

Nº

37.669
2.236
827
711
41.443

90,9
5,4
2,0
1,7
100

19.393
2.146
806
650
22.995

Densidade
(b)/(a)

%

%

84,3
9,3
3,5
2,8
100

51,5
96,0
97,5
91,4
55,5

Nº de computadores

Nº de Micros/

Média Micros/Pess.

Nº

%

Empresa

ocup. p/ empresa

63.377
36.296
34.184
141.982
275.839

23,0
13,2
12,4
51,5
100

3,3
16,9
42,4
218,4
12,0

0,09
0,11
0,12
0,15
0,12

Fonte: Pesquisa da Atividade Econômica Paulista (Paep), Seade, 1996.
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6.1. Parque de computadores
No que se refere à indústria paulista, a
presença de grandes empresas atuando dentro de
marcos competitivos globais acentua a necessidade
de incorporação das TI como forma de garantir ou
expandir posições em seus respectivos mercados
de atuação. A integ ração das tecnologias da
informação na indústria do estado de São Paulo,
segundo o porte das empresas, assumiu diferentes
configurações, em 1996 (tabela 8.8). Entre as
empresas com menos de 100 pessoas ocupadas
pouco mais da metade tem computadores, enquanto
nas empresas de 100 ou mais empregados mais de
90% afir mam tê-los. Pode-se verificar uma
concentração do parque de computadores nas
g randes empresas industriais: a despeito de
representarem apenas 1,7% do total de empresas e
2,8% das que dispõem desses equipamentos, as
empresas com 500 ou mais empregados concentraram acima de 50% de todo o parque de
computadores da indústria paulista. O resultado foi
uma densidade de computadores por pessoal
ocupado, nessa faixa, 40% superior àquela
encontrada nas empresas com até 100 empregados
(0,15 e 0,09, respectivamente)15.
Outra forma de observar a relativa concentração desse parque consiste na estratificação das
empresas segundo o número de equipamentos
utilizados. De acordo com dados de 1996, constatase que aproximadamente 87,5% dos computadores
da indústria estavam concentrados em empresas que
utilizavam mais de cinco computadores, apesar de
15

Apesar de significativa, a densidade de computadores por pessoal ocupado
nas empresas de grande porte ainda se encontra distante dos setores mais
intensivos em informação, como os segmentos de Serviços de Informática,
em que se registra uma densidade de 1,02, e o de Bancos, com 1,29. Para
uma análise mais específica sobre o tema ver Costa, Marinho e Mattedi (1999).

estas representarem apenas 24,2% das usuárias. As
empresas com apenas um computador, por outro
lado, a despeito de representarem 37,6% do total de
usuárias, dispunham de apenas 3,2% das máquinas
existentes (tabela anexa 8.2).
No que diz respeito ao aproveitamento de
terminais para compartilhamento de informações,
a utilização de redes foi significativa somente em
empresas com mais de cinco computadores:
enquanto 67% delas interligavam seus terminais de
forma a utilizar plataformas de trabalho integradas,
essa proporção alcançou 24% nas empresas entre
três e cinco terminais e 7% naquelas com dois
computadores.
O intercâmbio eletrônico de informações
entre os departamentos precedeu a interligação dos
terminais dentro deles, independentemente do
número de computadores disponíveis (gráfico 8.7).
A predominância das redes interdepartamentos
pode ser explicada pela prevalência das pequenas e
médias empresas no conjunto da indústria e pela
estrutura organizacional, em que os departamentos
são relativamente pequenos (muitas vezes com
apenas um computador) e a interligação das
gerências e diretorias antecede a montagem de
circuitos internos de transmissão de dados. Mesmo
nas empresas com mais de cinco computadores,
78% delas estavam interligadas em rede interdepartamentos, enquanto apenas 44% indicaram a
existência de redes intradepartamentos.
Apesar do esforço na interligação dos vários
departamentos, a indústria ainda apresenta problemas no que diz respeito à interconectividade de
suas unidades operacionais, a qual depende das
condições e da adequação da infra-estrutura de
telecomunicações externa. Apenas 20% das empresas
com mais de uma unidade local apresentavam
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Gráfico 8.7

Distribuição porcentual das empresas usuárias de
redes de computadores, por faixa de equipamentos
em uso e segundo tipo de rede - Estado de São
Paulo, 1996
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Total de empresas (%)
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Os dados da Paep mostram que 2.216 empresas
acessavam a Internet na indústria paulista, em 1996.
A despeito de a grande maioria delas utilizar a rede
para consultas, é significativa a proporção das que o
faziam visando a interação dos agentes na cadeia
produtiva. Das empresas conectadas, 56% utilizavam
a Internet para troca de informações com clientes e
fornecedores, 27% para a exposição de produtos e
uma proporção bem menos significativa, 14%, para a
realização de vendas (gráfico 8.8).
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6.2. Automação industrial
No período considerado, 18% das unidades
produtivas fizeram uso de equipamentos de automação industrial na indústria paulista. Entre 1994 e
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conexão entre as unidades e suas sedes e 17%
efetuavam intercâmbio entre as unidades produtivas.
Esses encadeamentos se mostram igualmente
fragilizados quando se observa a existência de redes
eletrônicas por tipo de conexão. Do ponto de vista
de suas articulações externas, somente cerca de
16,8% das empresas industriais dispunham de
conexões online com os bancos, 1,5% com fornecedores, 2,5 % com empresas de transporte e
0,4% com clientes (tabela anexa 8.3). A análise do
valor adicionado das empresas com intercâmbio
eletrônico de dados, para fins de determinação da
importância e do porte dessas unidades na estrutura
industrial paulista, mostra que, com exceção da
integração com os bancos, a disseminação de
tecnologias de transmissão de dados para a
formação de redes de cooperação era um fenômeno
restrito na cadeia industrial como um todo, mesmo
nas grandes unidades. Em 1996, apenas 19,1% do
valor adicionado era produzido em empresas que
realizavam trocas eletrônicas com fornecedores, e
uma proporção ainda menor era produzida em
empresas que realizavam trocas eletrônicas com
empresas de transportes e clientes (12,2% e 2,5%
do valor adicionado, respectivamente).

Total de empresas (%)

Fonte: Pesquisa da Atividade Econômica Paulista (Paep), Seade, 1996.
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Fonte: Pesquisa da Atividade Econômica Paulista (Paep), Seade, 1996.
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1996, houve uma taxa de expansão significativa de
assimilação de novas tecnologias informacionais no
processo de automação. Por exemplo, tomando a
porcentagem de unidades que passaram a utilizar
Computer-aided Design/Computer-aided Engineering (CAD/
CAE), em 1996, sobre a porcentagem de unidades
que já dispunham da mesma tecnologia, em 1994,
houve um crescimento da taxa de difusão de 89%.
No caso do uso de sistemas digitais de controle
distribuído (SDCD) e de analisadores digitais, o
crescimento das taxas de difusão foi de 60% e 45%,
respectivamente.
Entretanto, é possível verificar uma forte
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inovadoras no conjunto investigado pela Paep.
Portanto, cerca de um quarto das empresas
introduziram, no período 1994-1996, pelo menos
uma inovação tecnológica de produto ou processo.
Embora essa taxa esteja aquém das verificadas em
economias industriais mais dinâmicas (como a
Alemanha e a França), aproxima-se das obtidas em
economias industriais intermediárias, como a
espanhola. Em outros termos, embora haja um
longo caminho a ser percorrido para o incremento
do desempenho inovador da economia paulista, os
resultados obtidos já são consideráveis e explicamse, em g rande medida, pela intensidade de
renovação de produtos e processos deflagrada no
período em questão.
O significado econômico desse desempenho
não pode ser subestimado. As informações da Paep
deixam clara a relação positiva existente entre taxa
de inovação, de um lado, e a produtividade média das
empresas e a propensão a exportar, de outro. Podese concluir daí que o desempenho inovador relativamente
bom da indústria paulista no triênio 1994-1996
contribuiu para o incremento da produtividade
industrial no período. Esse ponto é reforçado pela
participação proporcionalmente mais elevada das
empresas inovadoras no valor agregado industrial.

Gráfico 8.9

Difusão de equipamentos de automação industrial,
segundo o porte das empresas - Estado de São
Paulo, 1996
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Fonte: Pesquisa da Atividade Econômica Paulista (Paep), Seade, 1996.
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7. Conclusões
As informações apresentadas e
analisadas neste estudo permitem –
especialmente quando examinadas à luz
dos dados constantes dos demais capítulos – avançar alguns pontos na
caracterização do padrão de inovação
tecnológica da indústria paulista.
Em primeiro lugar, considere-se o
seu desempenho inovador agregado, uma
porcentag em de 25% de empresas

Unidades produtivas automatizadas (%)

assimetria do processo de difusão de automação
industrial segundo o tamanho das empresas (gráfico
8.9). Enquanto apenas 15,9% das unidades entre 5 e
99 pessoas ocupadas apresentavam algum tipo de
automação, naquelas com 500 e mais trabalhadores
esta proporção alcançava 69,4% das
unidades.
Gráfico 8.10
Quanto ao tipo de automação
adotada nas empresas, verifica-se o Difusão de equipamentos de automação industrial, por tipo de
predomínio da automação de manufatura automação e segundo o porte das empresas - Estado de São
Paulo, 1996
na indústria em geral, seguida pela de
100
processo e o uso de sistemas CAD/CAE
(gráfico 8.10). Apesar dos diferentes
80
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tendência em todos os portes de empresa
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No entanto, a análise das informações da
Paep também revela as fragilidades existentes na
indústria paulista, algumas das quais já levantadas
em capítulos anteriores. Em primeiro lugar,
observa-se que o esforço endógeno às empresas
(P&D) como fonte da inovação é, de uma maneira
geral, secundário em relação a outras fontes.
Quando se associa esse fato ao esforço comparativamente pequeno das empresas paulistas em
P&D (seja em gasto, seja em pessoal ocupado),
como foi visto nos capítulos 4 e 5 deste volume,
pode-se chegar à formulação proposta como síntese
do padrão de inovação paulista: muita inovação e
pouco conhecimento. Essa percepção é corroborada pelas conclusões constantes do capítulo
7, que apontam a economia do estado de São Paulo
como crescentemente deficitária no balanço das
importações e exportações de ser viços tecnológicos, além do desempenho do estado (e do
país) ser tímido em termos de patenteamento de
inovações tecnológicas.
O último ponto deve ser qualificado. Como
revelado no capítulo 5, o esforço tecnológico das
empresas industriais do estado de São Paulo é pequeno
em comparação com o de nações mais industrializadas
ou mesmo com o de algumas outras de industrialização
recente mais bem-sucedidas. No entanto, não se trata de
um esforço desprezível, uma vez que ele se destaca em
relação aos demais países latino-americanos. Contudo, é
fundamental levar em consideração a natureza da P&D
realizada na indústria paulista. As tarefas concentram-se
preponderantemente no desenvolvimento e na adaptação
de produtos e processos, com baixa participação de
atividades que efetivamente se relacionem com a pesquisa
e o risco tecnológico. Essa situação reflete-se, em parte,
na baixa classificação atribuída pelas empresas às
universidades e institutos de pesquisa como fonte de
informação para a inovação.
Em outros termos, se o diagnóstico é a pouca
geração de conhecimento oriundo da pesquisa
tecnológica (ainda que se acumulem técnicas e práticas
relativas à adaptação e aperfeiçoamento de produtos),
resta a questão de como aproveitar o dinamismo da
indústria paulista, aqui demonstrado, para que se
aprofunde o desenvolvimento baseado na geração local
de conhecimento tecnológico novo (o que terá
implicações importantes para o Balanço de Pagamentos).
A segunda fragilidade diz respeito ao fosso
tecnológico existente entre a grande e a pequena
empresa na indústria paulista. Se a discussão da

hipótese schumpeteriana tem sido controversa na
literatura internacional (Archibugi et al., 1995), as
evidências de uma economia menos industrializada,
como demonstrado neste capítulo, parecem apontar
para uma pronta confirmação daquela hipótese. Isso
revela a grande distância existente entre esses dois
“animais distintos” em termos de capacidade
produtiva, financeira e de capacitação tecnológica, em
economias de industrialização recente.
Outras pesquisas realizadas no Brasil têm
demonstrado que, mesmo quando estão integradas,
como fornecedoras, em cadeias produtivas globais, as
pequenas e médias empresas locais têm pouca
capacidade para empreender atividades tecnológicas e
desenvolver ou introduzir inovações. Um aspecto
importante dessa literatura tem sido a evidência de que
a transferência de tecnologia das grandes empresas
transnacionais – seus principais clientes – para esses
fornecedores é bastante limitada, restringindo-se em
geral à definição de padrões de qualidade e a algum
treinamento de recursos humanos. Tal tendência
contrasta com a experiência de países com maior tradição
de cooperação entre grandes e pequenas empresas, como
o Japão e a Alemanha (Souza, 1995; Quadros, 2001).
Esse último aspecto liga-se à terceira fragilidade
da indústria paulista: a presença relativamente pequena
(em comparação com os países mais industrializados)
das empresas dinâmicas do complexo eletrônico, setor
que costuma concentrar boa parte de pequenas firmas
inovadoras e de maior intensidade tecnológica.
Na questão da estrutura setorial da inovação
tecnológica da indústria paulista, as informações aqui
apresentadas apoiam as considerações feitas no capítulo
7. Ou seja, a maior especialização e a maior concentração
(em quantidade) de atividades tecnológicas nessa indústria
encontra-se nos setores de média intensidade tecnológica,
seguindo o peso da distribuição do valor adicionado:
indústria mecânica, indústria automobilística e algumas
indústrias de bens intermediários, em que se destaca a
petroquímica. Evidentemente, a fragilidade não é a
competitividade relativa desses setores em si, mas a
pouca presença de quase todos os setores de ponta
(com exceção da aeronáutica) na estrutura industrial
e, principalmente, na estrutura do gasto em P&D.
O déficit comercial em produtos eletrônicos,
hoje amplamente discutido, é apenas a evidência
mais forte de um problema que pode ter implicações cada vez mais sérias, e de longo prazo, para
a transição paulista rumo a uma economia baseada
no conhecimento.
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Tabelas Anexas - Capítulo 8
Tabela anexa 8.1

Relações entre empresas inovadoras e fontes de informação para a inovação, segundo atividades selecionadas - Estado
de São Paulo, 1996

% Empresas inovadoras que consideram a fonte de
informação para inovação “muito importante” ou “crucial”

Tipo de fontes

(Faixas de pessoal ocupado)
Até 99

100 a 249

250 a 499

500 ou mais

Total

32,7
43,0
72,8
35,0
13,6
15,6
29,9

42,5
50,3
73,8
38,1
18,6
22,5
36,4

53,3
51,7
75,9
41,0
16,5
23,8
36,2

59,3
51,1
71,4
45,1
16,2
26,6
39,7

36,5
44,6
73,0
36,1
14,4
17,5
31,6

1 - Departamento de P&D
2 - Fornecedores (Mat.-Prima/Bens Capital)
3 - Clientes
4 - Competidores
5 - Universidades/Institutos de Pesquisa
6 - Licenças
7 - Feiras e Exibições

Nota: O porcentual foi obtido a partir do número de empresas inovadoras (com sede no Estado de São Paulo) que
responderam “crucial” ou “muito importante” para a fonte de informação sobre o número total de empresas inovadoras
classificadas em todas as gradações de importância para a fonte de informação (indiferente, pouco importante, importante,
muito importante e crucial).
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista (Paep)
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Tabela anexa 8.2

Distribuição porcentual das empresas e do parque de computadores, por faixa de equipamentos em uso - Estado de
São Paulo, 1996

Faixa de equipamentos

% do total de

% do total de

em uso

empresas

computadores

37,6
18,5
19,7
24,2
100

3,2
3,1
6,2
87,5
100

1 computador
2 computadores
3 a 5 computadores
5 ou mais computadores
Total

Fonte: Fundação Seade./Pesquisa da Atividade Econômica Paulista (Paep)
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Tabela anexa 8.3

Distribuição porcentual das empresas industriais que possuem rede externa, por tipo de conexão - Estado de São
Paulo, 1996

Tipo de conexão
Bancos
Fornecedores
Empresas de Transporte
Clientes

% do total

% do valor

de empresas

adic. total

16,8
1,5
2,5
0,4

61,0
19,1
12,2
2,5

Fonte: Fundação Seade./Pesquisa da Atividade Econômica Paulista (Paep)
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