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Resumo: Este trabalho visa preparar e analisar 
índices do gerenciamento da inovação, como o Grau de 
Intensidade Tecnológica – GIT e a Capacidade 
Absortiva de Inovação – CAP, com base nos dados da 
Pesquisa de Inovação – PINTEC, realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
Esta análise oferecerá subsídios para melhor interpretar 
a situação brasileira junto ao cenário mundial, podendo 
assim provocar “insights” nos que buscam nas tarefas 
de administração da inovação uma forma de auxiliar no 
crescimento de suas empresas e no crescimento 
econômico do Brasil. 

1. Introdução 

No Brasil, o IBGE coleta os dados referentes à 
dinâmica da atividade inovativa nas empresas. Esta 
coleta e posterior tratamento de dados, realizam-se por 
meio da Pesquisa de Inovação - PINTEC, que teve sua 
primeira edição no ano 2000, sendo a mais recente de 
2014. A pesquisa é realizada em todos os setores 
econômicos, coletando dados detalhados em 
instrumentos diferentes com enfoques específicos em 
intervalos de três anos. Embora a tecnologia e a 
capacidade tecnológica tenham papeis relevantes no 
desenvolvimento da inovação, a pesquisa não trabalha 
os dados segundo esta ótica.  

O Grau de Intensidade Tecnológica – GIT e 
Capacidade Absortiva – CAP são dois fortes 
indicadores oriundos de pesquisas de inovação. O GIT 
pode ser compreendido como o grau de conhecimento 
tecnológico inerente a um produto sendo mais 
usualmente estabelecido como resultado da razão entre 
a média dos valores investidos em Pesquisa e 
Desenvolvimento - P&D e o faturamento de uma 
organização. Já a Capacidade Absortiva de Inovação – 
CAP pode ser compreendida como a habilidade que 
uma organização possui em reconhecer o valor de 
informações novas e externas, assimilá-las e então 
aplica-las de forma comercialmente viável (COHEN & 
LEVINTHAL, 1990).  

A Organização para Cooperação do 
Desenvolvimento Econômico – OCDE atua como 
principal propagadora do GIT, elaborou uma divisão 

dos setores industriais de todos os países 
desenvolvidos, estabelecendo quatro graus de 
intensidade tecnológica: baixa, média-baixa, média-alta 
e alta. Esta é muito aceita e empregada na literatura 
acerca de P&D e temas correlatos (ZAWISLAK; 
FRACASSO; TELLO-GAMARRA, 2013).  

Segundo a OCDE (2011), empresas com maior 
GIT realizam proporcionalmente, maior dispêndio em 
P&D. Sabendo-se que os gastos em P&D são 
diretamente relacionados à dinâmica inovativa das 
empresas, espera-se que aquelas de alto GIT sejam 
mais inovadoras (JENSEN; MENEZES-FILHO; 
SBRAGIA, 2004). Tendo em vista também que existe 
uma relação positiva entre inovação e melhor resultado 
econômico-financeiro, pode-se esperar que o 
desempenho de empresas de alto GIT seja superior ao 
de empresas localizadas em setores de menor 
intensidade tecnológica. 

Entretanto, Feldmann (2009) efetuou uma 
classificação das 24 maiores empresas da América 
Latina e constatou que somente uma atua no setor 
denominado de alta intensidade tecnológica, a 
Embraer, e que 80% destas empresas, perfazendo um 
total de 19 empresas, estão atuando em setores de baixa 
intensidade tecnológica. Santos (2016) apontou para a 
similaridade do esforço inovativo empregado pelas 
empresas das quatro categorias de intensidade 
tecnológica a partir de dados coletados na PINTEC 
2011.  

Diante do exposto este trabalho tem como 
primeiro objetivo ampliar o legado de Santos (2016) 
com informações da PINTEC 2014, ou seja, incluir nas 
bases criadas por aquele trabalho informações oriundas 
desta nova PINTEC. Como segundo objetivo, 
investigar a intrínseca relação da CAP com os 
resultados apurados e o GIT. 

2. Metodologia 
Esta é uma pesquisa de cunho exploratório e 

quantitativo uma vez que trata de um tema pouco 
explorado na literatura nacional e que busca instaurar 
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relações de causa e efeito entre as variáveis 
(BOTELHO; ZOUAIN, 2006).  

Foram obtidas as tabelas de dados da PINTEC 2014 
e extraídos aqueles que atendiam a estrutura do 
trabalho realizado por Santos (2016) e aplicada sua 
metodologia, ampliando assim aquele legado. 

Amparada na literatura e em artigos científicos 
presentes em periódicos nacionais e internacionais, a 
pesquisa realizou uma revisão teórica sobre os temas: 
Grau de Intensidade Tecnológica; Inovação 
Tecnológica; Capacidade Absortiva; Dinâmica 
Inovativa das Empresas. Outras leituras, tais como o 
Manual de Oslo (OCDE), foram também utilizadas.  

Observadas as similaridades e padrões nos diversos 
conceitos foi elaborada uma tabela com a origem 
explicativa de cada variável componente dos índices 
foco desta pesquisa e estabelecidas as relações 
quantitativas possíveis originadas nas variáveis da 
PINTEC para a obtenção e cálculo destes índices.  

Os índices foram calculados considerando também 
a significância dos valores envolvidos por faixa de 
CAP, conferindo-lhes assim comparabilidade inter-
faixas. 
 

 

3. Resultados 

Por intermédio da atualização das tabelas de Santos 
(2016) percebeu-se que no geral as empresas 
mantiveram o mesmo nível de gastos com P&D 
interno, enquanto a aquisição de máquinas e 
equipamentos sofreu pequena queda. Observou-se 
também que empresas de médio-alto GIT dedicaram-se 
menos que no passado em atividades inovativas, 
enquanto o inverso passou com empresas de baixo 
GIT. Já as organizações de médio-baixo e alto GIT 
permaneceram estáveis. 

Dado que este trabalho está ainda em andamento, 
os resultados não estão completos, entretanto o que se 
espera é estabelecer os elementos ou variáveis de 
composição da CAP e mensurar aquelas cuja origem 
quantitativa permita a avaliação com dados das 
PINTEC.  

4. Conclusões 

Embora o índice da CAP seja parcial, uma vez que 
alguns de seus formadores ainda necessitam de estudos 
mais aprofundados, pode-se afirmar que apenas com os 
dados da PINTEC, fica estabelecido um ferramental 
válido para se estabelecer uma relação comparativa da 
Capacidade Absortiva de Inovação entre os grupos dos 
diferentes graus de intensidade tecnológica.  

Fica assim, a sugestão de novos passos para 
continuidade desta pesquisa, estabelecendo formas e 
novos instrumentos quantitativos que complementem 
as percepções e medição de fatores que compõem a 
CAP. 
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Tabela 1 – Índices integrantes da CAP 
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