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A proposta desse projeto é criar
um índice de inovação para empresas
do setor industrial: o Índice Brasil de
Inovação. Desenvolvido pelo Uniemp
e pela Unicamp, com apoio da Fapesp,
esse ∑índice deverá servir para ordenar
as empresas de acordo com o seu grau
de inovatividade. Porém, um índice
como esse tem múltiplas utilidades.
Para o público, em geral, pode tornar
conhecidas as empresas atuantes no
Brasil, sob um novo prisma distinto
dos indicadores econômicos tradicio-
nais, mas que possui uma importante
relevância tanto econômica quanto
social. Para as empresas, será uma
forma de avaliar o seu desempenho
inovativo e poder compará-lo com o
das demais. Pretende, também, cons-
tituir-se em um estímulo adicional
para que elas mantenham constante
seu processo de inovação. Para o
governo e agências de fomento, o
índice pode tornar-se um referencial
importante para melhor conhecer as
empresas e saber ajustar os instru-
mentos de políticas públicas.

EM QUE CONSISTE O ÍNDICE?
A primeira questão consiste em
saber se esse índice deve se apoiar
em um único indicador ou se ele irá
ser um índice composto de vários
indicadores. Alguns indicadores,
como o de patentes e de P&D, estão
disponíveis por empresas levando à

construção de “R&D Scoreboards”
ou a “Patents Scoreboards”. Esses
indicadores não nos parecem sufi-
cientemente representativos e in-
clusivos de toda a atividade de inova-
ção. Por isso, a  proposta é que o
índice deveria ser composto de
vários indicadores, que incluíssem
variáveis de insumo e de produto do
processo de inovação.

DISPONIBILIDADE DOS DADOS
Os indicadores que são normal-
mente usados para medir as ativida-
des de C&T e de Inovação não estão
disponíveis para o público, em nível
de empresa. Estes indicadores são:
gastos em P&D, recursos humanos
em P&D; investimentos em equipa-
mentos; gastos em treinamento e
educação; patentes e marcas deposi-
tadas ou registradas; produtividade;
inovações de produto e processo;
acordos de cooperação tecnológica
com universidades, institutos de
pesquisa e empresas; etc. Mesmo
quando existe levantamento de algu-
mas dessas informações, como é o
caso da pesquisa de inovação tecno-
lógica do IBGE, essa informação está
submetida a cláusulas de sigilo.
Dessa maneira, não é possível obter
os dados por empresa. No Brasil, a
única informação pública disponível
é a de patentes e marcas. Portanto, há
uma restrição de acesso aos dados

que impossibilita o exercício pro-
posto a partir das bases de dados
existentes. 

Em decorrência, será feito um
levantamento específico de infor-
mações com vistas à construção
desse índice. Esse levantamento
deverá se apoiar em uma adesão
voluntária das empresas. Portanto,
o índice corresponderia apenas
àquelas que decidissem cooperar.
Espera-se uma adesão crescente
face ao estímulo que representaria
a sua colocação no ranking nacional
das empresas mais inovadoras.
Nesse aspecto, o projeto deve se pro-
por obter, desde o início, a adesão
mais ampla possível das associa-
ções empresariais tais como a
Anpei, Abinee, Abimaq, CNI etc.

CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA
Existe já um grande número de
indicadores de C,T &I sendo usados
em empresas do setor industrial.
Alguns desses indicadores já foram
elencados acima. A lista poderia se
estender, mas não é recomendável
ampliar ainda mais sob o risco de
tornar a metodologia de difícil apli-
cação. Com efeito, uma das princi-
pais limitações de um índice com-
posto é a dificuldade em se obter
um levantamento homogêneo de
todos os indicadores. Por essa
razão é preciso incluir no índice um
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número mínimo, porém satisfató-
rio, de indicadores. 

A segunda questão é saber
como eles deverão ser agregados e
integrados em um único índice. Será
que haverá soma pura e simples de
indicadores colocados em uma es-
cala comum ou teremos, também,
pesos distintos para os indicadores?
No nosso entender, deve existir al-
gum tipo de ponderação, na qual deve
ser dado maior peso a indicadores
mais robustos e consistentes. 

A terceira questão é saber se as
empresas podem ser classificadas
pelo índice de inovação indepen-
dente do setor e do tamanho.Existe
grande variabilidade dos indicadores
de C,T&I nas empresas em função,
principalmente, da origem setorial. O
problema do tamanho é contornável
se a variável é dividida pelo número
de empregados ou por sua receita. Já a
variação setorial leva a OCDE a clas-
sificar os setores por intensidade tec-
nológica. Nesse caso, pode ser uma
saída  propor um índice  para os qua-
tro grupos de indústria (alta, média-
alta, média-baixa e baixa intensidade
tecnológica).  

PERIODICIDADE
O objetivo é que o índice seja anual.
Não é um objetivo de fácil implemen-
tação, sobretudo pela novidade da
proposta mesmo em nível internacio-
nal. Não há nenhum índice seme-
lhante sendo divulgado nos países
desenvolvidos. O trabalho de conven-
cimento e de adesão das empresas,
assim como o recolhimento e o pro-
cessamento dessa informação, é con-

siderável. Para criar  uma cultura
favorável, a equipe pretende: mobili-
zar a informação disponível, primei-
ramente em nível agregado setorial,
para estabelecer consensos no  uso de
certos indicadores; em seguida, lan-
çar mão de informação pública ou
semi-pública concernente às empre-
sas individualmente. 

INTENSIDADE TECNOLÓGICA
Um importante indicador da inovati-
vidade das empresas é o de intensi-
dade tecnológica, o qual é comumente
mensurado dividindo os gastos inter-
nos de P&D. A Pesquisa de Inovação
Tecnológica (Pintec), realizada pelo
IBGE, é uma pesquisa pioneira com
dados de gastos em P&D das empresas
industriais. Esses dados, de 2000,  são
muito semelhantes, em sua metodolo-
gia, aos da OCDE, permitindo, pela pri-
meira vez, fazer comparações das
empresas brasileiras com as de paí-
ses desenvolvidos. O gráfico acima

revela que a intensidade tecnológica
da indústria brasileira ainda está
abaixo do patamar dos países desen-
volvidos líderes, mas que já se apro-
xima de alguns países mediterrâ-
neos, como Itália e Espanha. 

PLANO DE ATIVIDADES DO PROJETO
Será feito um levantamento de diver-
sas metodologias internacionais,
como as dos Manuais de Oslo e Fras-
cati, a da Anpei  e os trabalhos de levan-
tamento em empresas realizados no
Brasil e no exterior. O cronograma de
trabalho está previsto para ser cum-
prido em dois anos, desde essa pri-
meira etapa de elaboração metodo-
lógica até a conclusão da forma final
de cálculo do índice.
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Fonte: Pintec-IBGE/OCDE
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