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O quadro que a Pintec pintou
O IBGE lançou, em dezembro de 2016, 
os resultados da sexta edição da Pintec, 
pesquisa que possui como fi nalidade 
investigar a inovação tecnológica na 
indústria brasileira. Com uma amostra de 
18.000 empresas, setorial e regionalmente 
representativa em um universo de 
130.000 empresas com comparabilidade 
intertemporal e internacional. 

Essa recente edição lançada, refere-se ao 
triênio 2012-2014, marcado pela intensa 
infl exão no dinamismo da economia 
brasileira, tendo em vista a aplicação da 
pesquisa de campo, entre 2015 e início de 
2016, durante o período de crise aberta. 
Dessa forma, o quadro retratado na pintec 
2014 registrou estabilidade em ambos os 
indicadores em relação à edição anterior 
da pesquisa. Como exemplo, a taxa de 
inovação total agregada foi de 36,0% no 
triênio 2012-2014 ante 35,7% no triênio 

2009-2011. Em igualdade, ocorreu com 
as inovações novas para a empresa, ou 
novas para o mercado nacional ou, ainda, 
novas para o mercado internacional. Já 
a intensidade da inovação praticamente 
repetiu o valor de 2,5% apurado para 
2011, embora com uma redução mais 
signifi cativa, de 2,37% para 2,12% quando 
se contabiliza somente a indústria.

Assim, nas primeiras análises da Pintec 
2014 essa estabilidade nos indicadores 
refl etiu em um resultado negativo diante 
da prioridade crescente conferido a 
inovação. Os estudos que se seguirão 
irão certamente esmiuçar o rico acervo 
estatístico disponível e montar um 
detalhado diagnóstico da situação da 
inovação no Brasil. Contudo, a ênfase 
comumente conferida a comparações 
intertemporais e internacionais das 
variáveis de desempenho e esforço 

costuma ofuscar importantes 
características estruturais do processo 
de inovação no Brasil. Apenas para 
exemplifi car, a Pintec 2014 mostrou que 
dentre as empresas que introduziram 
qualquer tipo de inovação, simplesmente 
82,5% não realizaram ou atribuíram baixa 
importância às “atividades internas de 
P&D”. Com relação à “aquisição externa 
de P&D”, esse número vai a 94,4%. Em 
contrapartida, as atividades inovativas 
mais valorizadas pelas empresas são a 
“aquisição de máquinas e equipamentos” 
e “treinamento”, assinalados como de 
alta importância por 52,7% e 43,8% das 
empresas, respectivamente.

Fonte: KUPFER, David (Valor Econômico)
Link da pesquisa: http://biblioteca.ibge.gov.br/

visualizacao/livros/liv99007.pdf

Estudo da CNI e do SEBRAE mostra 
desempenho em inovação entre os BRICS

Investir nos colaboradores é o melhor 
caminho para sua empresa inovar

No Brasil, pouco mais da metade dos negócios que se iniciam 
são criados em função de oportunidades e não de uma 
necessidade. No entanto, Empreender por oportunidade 
não signifi ca que esse negócios sejam inovadores.  

Dados do Global Innovation Index de 2015 apontaram o 
Brasil como 70º colocado entre os 141 países que, avaliados 
segundo 81 indicadores, compõem o “Ranking Global 
de Inovação”. Analisando objetivamente, pode-se dizer 
que o Brasil não possui ambiente de negócios favorável á 
inovação. 

A Pesquisa Global Entrepreneurship Monitor, realizada em 
2015, identifi cou que investir em educação e capacitações 
faz parte das alternativas para melhorar as condições de 
empreender no Brasil. Empreendedores com maiores níveis 
de escolaridade têm mais propensão a criar e explorar novas 
tecnologias e, consequentemente, gerar para as empresas 
índices positivos ligados a desempenho e sobrevivência. 

A relação dos níveis de escolaridade com a inovação 
não se aplica apenas aos empreendedores, mas também 
com os membros de sua equipe. Portanto, para inovar 
constantemente é preciso ter, antes de tudo, uma equipe 
capacitada para o desafi o.

De acordo com os pesquisadores Edward M. Mone 
e Manuel London, há cinco fatores que infl uenciam o 
engajamento de pessoas quanto ao desempenho da 
empresa: estabelecimento de metas de desempenho e 
desenvolvimento, reconhecer e fornecer feedback de forma 
contínua, gerenciar o desenvolvimento do colaborador, 
avaliar o trabalho periodicamente e clima de confi ança e 
empoderamento.

Fonte: Sebrae

O cenário da inovação no país vem se perdendo ao longo dos últimos 6 
anos. De acordo com o estudo apresentado em reunião da mobilização 
empresarial pela inovação (MEI), O Desempenho do Brasil no Índice 
Global de Inovação, o Brasil apresenta o pior desempenho em inovação 
entre os países dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), 
estando na 69º posição num levantamento realizado com 128 países. 
Os países China (25º), Rússia (43º) e áfrica do Sul (54º) obtiveram 
as melhores posições no ranking, levando-se em consideração 79 
critérios. A índia (66º) perdeu 4 colocações e o Brasil, 22 colocações. 

Assim, de acordo com o panorama de inovação, o Brasil mudou 
de otimismo para preocupação em seis anos. O país passou da 47ª 
posição em 2011 - a melhor colocação já registrada - para a 69ª 
em 2016. A posição geral só não é pior do que a aferida em 2015, 
quando o Brasil ocupou o 70º lugar. Esmiuçando o dado, o Brasil 
precisaria aumentar em 60% seus investimentos em inovação, 
considerando recursos fi nanceiros e humanos, para alcançar os 
índices da Suíça, que lidera o ranking. Mesmo com acréscimo 
de investimento no período analisado, o resultado continua não 
sendo favorável para o país, em especial depois de 2014. Além 
de haver queda signifi cativa na efi ciência da inovação, destaca 
estudo. Em apenas cinco anos, despencou de oito posições.

De modo geral, o estudo traz algumas recomendações para reverter 
o mau desempenho do país. Destaca-se, o fortalecimento de 
políticas em inovação para que investimentos públicos alavanquem 
privados, maior cooperação entre empresas e universidades, 
além de incentivo à internacionalização e ao empreendedorismo. 
"Também precisamos criar instrumentos para gerenciar, 
monitorar e avaliar a agenda de inovação, bem como reforçar 
nosso ecossistema de inovação e o sistema de fi nanciamento", 
conclui a diretora de Inovação da CNI, Gianna Sagazio.

                                                                                           Fonte: Portal da indústria
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APOIO

Primeira 
etapa do projeto

i n i c i a d a
O Projeto de Gestão da Inovação para 
Micro e Pequenas empresas industriais 
propõe atendimento às empresas com 
consultorias de gestão da inovação e 
gestão empresarial visando aumentar a 
maturidade de inovação das empresas. 
As ações que dão inicio ao Projeto 
foram iniciadas em dezembro de 2016 
e seguirão durante todo o ano de 2017. 

A Illa Sorvetes e a Prodelar Móveis 
Planejados foram as primeiras 
empresas com diagnóstico realizado. 
O diagnóstico gerou uma série de 
informações, permitindo que os 
consultores conhecessem melhor a 
situação da empresa, o mesmo servirá 
ainda como base para a realização 
das próximas etapas das consultorias. 

A Illa Sorvetes fabrica e 
comercializa sorvetes e 

picolés. A empresa alagoana 
dispõe de 11 sorveterias 

no comercio local e oferece 
vários segmentos de 

produtos.  Além da venda de 
sorvetes e picolés, realizam 

aluguel de freezer para 
eventos e festivais.  

A Prodelar é uma movelaria 
de planejados que dispõe 
de marcenaria própria. A 
empresa vem atuando no 
mercado local oferecendo 

soluções para cada 
espaço, trazendo conforto, 
funcionalidade e bem estar 

para seus clientes.

As adesões ao projeto ainda podem ser realizadas.
Para + informações:
nucleodeinovacao@fi ea.org.br
82 2121-3079 l 2121-3085 


