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Resumo: O objetivo desta pesquisa é analisar a 

diferença da dinâmica de inovação presente em 

empresas de baixo Grau de Intensidade Tecnológico 

(GIT), quando comparada com a dinâmica de empresas 

de médio e alto GIT. Para tanto utilizou-se de dados da 

PINTEC 2011 (Pesquisa de Inovação). Resultando que 

empresas de alto GIT não apresentam uma variação 

estatisticamente significativa de sua dinâmica de 

inovação comparadas a empresas de baixo GIT. 

 

1. Introdução 
A intensidade tecnológica pode ser compreendida 

como o nível de conhecimento que existe agregado num 

determinado produto de uma empresa de um setor 

industrial específico, possuindo como indicador mais 

usual a média do investimento em P&D sobre o 

faturamento. A Organização para Cooperação do 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) efetua uma 

classificação dos setores industriais dos países 

desenvolvidos em quatro graus (níveis) de intensidade 

tecnológica: Alta, Média-alta, Média-baixa e Baixa. 

Seguiu-se neste trabalho a classificação de GIT proposta 

por FURTADO (2005)
1
, pois trata-se de uma 

classificação aplicada ao caso brasileiro específico.  

 

2. Metodologia 
Realizou-se uma pesquisa bibliográfica e 

documental utilizando-se de planilhas da PINTEC, 

artigos acadêmicos e livros. O site do Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação disponibilizou cerca de 

50 planilhas da PINTEC 2011
2
 que foram analisadas de 

forma quantitativa e qualitativa em função do GIT. 

 

3. Resultados 
A principal atividade inovativa desenvolvida por 

empresas brasileiras provém da aquisição de máquinas e 

equipamentos, sendo realizada por 86% das firmas de 

baixo GIT e 69% das firmas de alto GIT. Já a aquisição 

externa de P&D como atividade inovativa é realizada 

somente por 4% das firmas de baixo, 7% de média-

baixo, 8% de média-alto e 15% de alto GIT. Com 

relação ao pessoal engajado em atividades de P&D, 

constata-se que firmas de médio-alto GIT possuem mais 

pesquisadores com ensino superior completo (72,9%), 

seguido de médio-alto (68,2%), alto (61,1%) e baixo 

(59,3%).  

 

Tabela 1 – Percepção do impacto das relações com 

universidades para inovação 

 
 

A tabela I mostra a média da variável “Percepção do 

impacto das relações com universidades para a 

construção de inovação” para empresas de baixo 

(0,1031), médio-baixo (0,1608), médio-alto (0,0792) e 

alto (0,0984) GIT.  

 

Tabela II – Teste das médias. 

 
 

A tabela II mostra Sig (0,246) superior a 0,05 

(margem de confiança utilizada), assim pode-se afirmar 

que não existe uma real diferença entre os valores das 

médias obtidas na tabela I. 

 

4. Conclusões 
Empresas de alto GIT possuem uma debilidade no 

que tange às atividades inovativas, pois executam um 

esforço inovativo que em muitos pontos se assemelha 

aos esforços efetuados por empresas de baixo GIT. 

Quando o esperado seria um maior esforço e/ou um 

esforço melhor direcionado. Por exemplo, o fato de 

empresas de alto GIT não possuírem uma alta percepção 

da importância das universidades para a construção de 

inovação comparadas à empresas de baixo GIT. 

Portanto, empresas de alto GIT possuem uma dinâmica 

de inovação semelhante, em muitos pontos, à empresas 

de baixo e médio GIT e carecem de uma vasta mudança 

de mentalidade para alcançar  um nível adequado de 

esforço inovativo. 
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