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COOPERAÇÃO PARA P&D E INOVAÇÃO: EVIDÊNCIA EMPÍRICA 
PARA O USO DE INFRAESTRUTURA LABORATORIAL1
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1 INTRODUÇÃO 

A cooperação para P&D e inovação é parte de um debate mais amplo, a nível 
mundial, sobre Sistemas Nacionais de Inovação e, a nível nacional, sobre políticas 
públicas para o desenvolvimento tecnológico. 

Sobre Sistema Nacional de Inovação, a compilação feita por Fagerberg, 
Mowery e Nelson (2005) se concentra nos sistemas dos Estados Unidos, da Europa 
e do Japão. Daquela revisão, destacamos para o contexto deste capítulo que nos 
sistemas de inovação há várias instituições interagindo; que a essência da pesquisa 
e desenvolvimento (P&D) é feita nas universidades e organizações de pesquisa 
públicas; que as redes de inovação são muito importantes, como bem exemplifica 
o projeto Genoma Humano, no qual os dois consórcios construíram uma rede de 
colaboradores em larga escala, compartilhando infraestrutura; que a chamada big 
science, ou pesquisa de grande porte, requer recursos que nenhuma instituição, 
pública ou privada, tem sozinha. Outros exemplos nestes termos são o projeto do 
Grande Colisor de Partículas de Hádrons, na Suíça; o telescópio Hubble; e a rede 
de telescópios terrestres no Chile. Além disso, destaca-se que o arranjo dos Sistemas 
de Inovação varia. O dos Estados Unidos tem forte influência da National Science 
Foundation e dos equivalentes a ministérios da Defesa, da Saúde e de Energia, bem 
como tem escala elevada de pesquisa e cadeias conectadas. O do Japão tem forte 
influência do Ministério da Tecnologia (Miti), e priorizou eletrônicos e teleco-
municações. A Europa tem programas “multinacionais”, no sentido de criar redes 
de pesquisa que envolvem vários países europeus em torno de grandes projetos. 
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Da compilação feita por Hall e Rosemberg (2010), ressaltamos as especificida-
des setoriais da inovação, como computação e internet; além destas, é destaque o uso 
de nanotecnologias, indústria farmacêutica, biotecnologias, energia e agricultura e 
P&D militar e inovação. Destaca-se igualmente a evolução das pesquisas empíricas 
sobre inovação – em grande medida, devido ao emprego da microeconometria, à 
utilização de computadores e softwares econométricos mais poderosos e à disponi-
bilidade de microdados sobre inovação, como o Community Innovation Survey 
(CIS) europeu e a Pesquisa de Inovação (Pintec) brasileira.

Em relação ao debate nacional sobre políticas públicas para o desenvolvi-
mento tecnológico, vale lembrar que a fronteira tecnológica foi debatida como 
área estratégica em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) para o Brasil 
na IV Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CNCTI), de cuja 
agenda destacamos a importância do uso de materiais avançados, da aplicação da 
nanotecnologia e biotecnologia e quais os impactos econômicos das novas tecno-
logias sobre segurança alimentar, combustíveis fósseis, saúde e fortalecimento da 
P&D nas empresas. 

A síntese dos debates para formulação de políticas de Estado para ciência, 
tecnologia e inovação (CT&I) para o desenvolvimento sustentável, que envolve-
ram civis e militares, setores público e privado, cientistas e empresários, além da 
diplomacia, está no Livro azul e na edição 31 da Revista Parcerias Estratégicas, de 
dezembro de 2010, do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos (CGGE), que 
publicou as discussões feitas durante a IV Conferência de Maio de 2010. 

Do Livro azul, destacamos a ênfase no uso das tecnologias portadoras do 
futuro e de outras energias. A nanotecnologia e a biotecnologia, juntamente com 
as novas formas de energia, particularmente as bioenergias, terão papel relevante 
na indústria no futuro, como na fabricação de materiais nanoestruturados e na 
produção de biofármacos e de energia fotovoltaica, eólica e nuclear (CGEE, 
2010a, p. 51). Entre os impactos econômicos das mudanças provocadas por estas 
tecnologias, destacamos, do mesmo livro, as perspectivas de dinâmica tecnológica 
e concorrência mais intensas, haja vista os padrões dos últimos trinta anos, que 
deixa claro que competição e investimento em CT&I estão totalmente conectados 
(CGEE, 2010a, p. 28). De fato, a inovação foi apontada na Conferência Nacional 
de 2010 como o principal motor do desenvolvimento (CGEE, 2010b, p. 30) – algo 
já apontado por Romer (1990). Na edição especial da Revista Parcerias Estratégicas, 
encontramos mais detalhes do debate sobre inovação, fronteira tecnológica e seus 
impactos econômicos. 

Nos últimos vinte anos, a biotecnologia criou mais de duzentas novas terapias 
e vacinas, incluindo produtos para o tratamento do câncer, diabetes, HIV/
Aids e doenças autoimunes. Existem mais de quatrocentos medicamentos  
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e vacinas obtidos por rotas biotecnológicas atualmente em ensaios clíni-
cos com direcionamento a mais de duzentas doenças, incluindo a doença 
de Alzheimer, doenças cardíacas, diabetes, esclerose múltipla, Aids e artrite.  
A biotecnologia é responsável por centenas de testes de diagnóstico médico, dos 
mais sofisticados até o simples teste de gravidez (Cruz, 2010, p. 206). 

Além da saúde, há impactos da biotecnologia na agricultura, energia, meio 
ambiente, indústria de transformação, entre outros. Tudo isso movimenta trilhões 
de dólares pelo mundo.

Cabe destacar, ainda, que muito se descobriu desde que o projeto Genoma 
Humano foi finalizado, em 2003. À época, cerca de 1% do DNA foi devidamente 
analisado; e cerca de 98% ainda precisava de análise mais detalhada. Este “resíduo” 
motivou o projeto Encode,3 ou Encyclopedia of DNA Elements, iniciado em 2007 
por um consócio de 442 cientistas de 31 laboratórios. Resultados divulgados em 
setembro de 2012, distribuídos em cerca de trinta artigos nos periódicos científicos 
Nature, Science, Genetic Research e Genome Biology e alardeados pela imprensa leiga 
revelam, entre outras coisas, a importância do DNA regulatório e uma nova era 
para a saúde humana. 

Com relação à nanotecnologia, um paradigma de produto nanotecnológico 
é o pneu usado em automóveis e equipamentos de transportes. Ele incorpora uma 
grande quantidade de resultados de pesquisa e desenvolvimento tecnológico nas 
escalas molecular e macromolecular, suas propriedades dependem criticamente de 
estruturas com dimensões inferiores a 100 nm. A pesquisa sobre as nanoestruturas 
formadoras das borrachas e o impacto destas sobre as suas propriedades contribuiu 
para a compreensão plena do fenômeno elasticidade, fundamentando a premiação 
do Nobel de Química, em 1974, para Paul Flory e para a criação de materiais e 
estruturas dotados de propriedades sem precedentes, criticamente dependentes do 
tamanho das nanoestruturas formadoras (Galembeck, 2010, p. 251). 

Muitos outros produtos tão essenciais à vida humana quanto o pneu e igual-
mente fabricados em grandes quantidades compartilham das mesmas características: 
usam matérias-primas abundantes na natureza, renováveis ou não, cuja exploração 
tem grande impacto econômico, ambiental e estratégico, e suas propriedades 
dependem criticamente de nanoestruturas que são continuamente aperfeiçoadas 
graças à pesquisa sobre essas nanoestruturas, que, por sua vez, exigem infraestrutura 
de pesquisa sofisticada, laboratórios em particular.

Assim, boa parte do esforço global de P&D em nanotecnologia está liga-
do a setores industriais de grande porte, como materiais para construção civil 
e mecânica; equipamentos de transporte, energia, comunicação e informação; 

3. Para mais detalhes sobre o projeto Encode, ver: <http://www.genome.gov/10005107>. 
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saúde humana; além de agricultura, fertilizantes, mineração de grande porte e 
recuperação ambiental. 

Notam-se, ainda, a presença de novas empresas, criadas para explorar as 
oportunidades geradas pelas nanotecnologias; e a necessidade de interação entre 
academia e empresa, pois não basta o resultado científico da nanopesquisa, este 
deve estar atrelado à possibilidade de criar algum produto (Galembeck, 2010,  
p. 252-254). 

O Plano Brasil Maior, lançado em agosto de 2011, com o lema “Inovar para 
competir. Competir para crescer”, incorpora muito do debate da IV CNCTI, na 
medida em que estabelece entre suas orientações estratégicas “estímulo à inovação e 
à competitividade da indústria nacional” e “ampliação e criação de regimes especiais 
para adensamento produtivo e tecnológico das cadeias de valor “ (Brasil, 2011, p. 7). 

Nada do esperado e diagnosticado na IV CNCTI e no Plano Brasil Maior 
ocorrerá, claro, sem infraestrutura para CT&I nos padrões dos países líderes, muito 
menos sem entendermos a relação entre cooperação para P&D e inovação para o 
uso de infraestrutura laboratorial. 

Nesse contexto, este capítulo tem dois objetivos: 

1) analisar se o uso de infraestrutura laboratorial impacta na decisão de fazer 
pesquisa e desenvolvimento e de inovar das empresas da indústria brasileira 
de transformação a partir de dados da Pintec para as edições 2003, 2005 
e 2008.4 Consideramos os impactos dos usos direto (cooperação em si) e 
indireto (uso de fontes de informação) de infraestrutura laboratorial sobre 
decomposições da P&D (contínuo, interno e externo) e da inovação (se 
em produto ou processo, se para firma ou mercado, se para o Brasil ou 
para o mundo). Atentamos ainda para o efeito do objeto da cooperação 
e da localização da fonte de informação, se no Brasil ou no exterior; e 

2) complementar ao objetivo anterior, verificar qual o impacto da coopera-
ção laboratório-empresa para CT&I sobre a utilização de infraestrutura 
laboratorial, servindo-se das informações de uma pesquisa desenvolvida 
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI) e o Ipea (doravante MCTI/CNPq/Ipea), cujos detalhes estão 
em De Negri e Squeff (2014). 

4. A edição 2011 da Pintec não foi disponibilizada em tempo hábil para utilização neste estudo. 
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Nem todos os estudos sobre cooperação para P&D e/ou inovação envolvem 
infraestrutura de pesquisa,5 laboratorial em particular, para pesquisa, desenvolvi-
mento e inovação. O foco do projeto, em geral, e o deste capítulo, em particular, 
são raros, além de a maneira como foram abordados aqui, até onde sabemos, ser 
inédita. Esses aspectos dão a este estudo quatro peculiaridades: i) tradicionalmente, 
a cooperação para pesquisa e desenvolvimento é analisada considerando-se inovação 
total ou P&D total. Aqui, analisamos várias dimensões da inovação e da P&D, algo 
importante, como destaca Schmiedeberg (2008); ii) a maioria dos estudos sobre 
cooperação para inovação ou P&D foca na interação com fornecedores, clientes e 
concorrentes, este destaca a coadjuvação nos usos direto e indireto da infraestrutura 
laboratorial para produção de P&D e inovação; iii) enquanto a quase totalidade da 
evidência empírica recente para este tema é em corte transversal, as aqui apresen-
tadas foram obtidas a partir de um painel desbalanceado, algo importante para a 
qualidade da evidência empírica, conforme ressaltam Faria, Lima e Santos (2010); 
e iv) apresentamos um conjunto de resultados sobre a relação laboratório-empresa 
mais refinado que o equivalente para outras nações, graças ao survey produzido 
pelo MCTI, CNPq e Ipea, que é inédito para o Brasil e tem características únicas 
em relação a outros estudos desta natureza realizados em outros países.  

A evidência empírica obtida com os dados da Pintec mostra que a cooperação 
direta ou indireta no uso de infraestrutura laboratorial é efetivamente relevante 
para P&D externa e contínua, que a interação com instituições estrangeiras é 
baixa e que as universidades são instituições particularmente importantes para a 
cooperação entre as alternativas aqui consideradas. Já para a inovação, o maior grau 
de complexidade da atividade inovadora requer mais informação – universidades 
e institutos de pesquisa estão entre as instituições mais relevantes para cooperação 
para inovação, e os objetos de cooperação mais significativos são P&D e ensaios 
para teste.  

A evidência empírica obtida com os dados do survey sugere: i) que os labora-
tórios da amostra são utilizados sistemática e continuamente, porém com utilização 
contínua para um fim específico não tão elevada; ii) que equipar os laboratórios 
é em geral relativamente barato, mas mantê-los é em geral relativamente caro; e 
iii) que a cooperação dos laboratórios com as empresas do Brasil é o dobro da 
cooperação com as empresas do exterior. Além disso, sugere que a atividade la-
boratorial contínua relevante para fins de cooperação com empresas é a pesquisa; 

5. Segundo o plano de trabalho desta pesquisa, infraestrutura de pesquisa é “o conjunto de instalações físicas e 
condições materiais de apoio, como equipamentos, recursos materiais e serviços, utilizados pelos pesquisadores para a 
implementação de atividades de pesquisa e desenvolvimento. São exemplos de infraestruturas de pesquisa: laboratórios, 
biotérios, redes de informática de alto desempenho, bases de dados, coleções biológicas, observatórios, navios de 
pesquisa, plantas-piloto, reservas e estações experimentais e bibliotecas”. 
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que a prestação de serviços (técnico-científicos ou tecnológicos) e a pesquisa estão 
associadas a laboratórios acreditados; e que os custos de equipar ou manter, via de 
regra, não afetam a probabilidade de utilização da infraestrutura laboratorial. Este 
conjunto de evidências indica que o uso focado de infraestrutura laboratorial e a 
cooperação com empresas estão significativamente associados. 

Além desta introdução, que sintetiza os principais elementos deste estudo, 
tem mais três seções. A seção 2 apresenta o debate recente sobre o tema em tela. 
Na seção 3, a evidência empírica obtida, em que comentamos as bases de dados, 
as variáveis e os filtros; apresentamos e comentamos as estatísticas descritivas e os 
resultados e as interpretações das regressões. Já a seção 4 aponta as conclusões. 

2 O DEBATE RECENTE

2.1 Importância da infraestrutura laboratorial 

Cabe destacar inicialmente as perspectivas americana, europeia e brasileira sobre 
a importância da infraestrutura laboratorial. 

Do lado americano, em meados dos anos 1940, o governo concluiu que não 
poderia depender da ciência europeia para o desenvolvimento civil e o militar 
dos Estados Unidos. Um sistema nacional de inovação eficiente, com a adequada 
infraestrutura para ciência e inovação, tinha que ser construído. 

Em 17 de novembro de 1944, o presidente Roosevelt encaminhou uma carta 
ao diretor do Escritório de Pesquisa e Desenvolvimento Científico dos Estados 
Unidos com questões sobre ciência e tecnologia civil e militar. O contexto das 
duas grandes guerras europeias e a necessidade de soluções rápidas e inéditas para 
problemas complexos por parte dos Estados Unidos influenciaram tanto as questões 
encaminhadas quanto as respostas oferecidas – respostas estas que recomendaram 
com urgência um programa de governo para a ciência americana. A principal 
conclusão do relatório Science: the endless frontier. A report to the president, de 1945, 
que ficou conhecido como “relatório Bush”, foi: o progresso científico é essencial, 
tanto no âmbito civil quanto no militar.

No âmbito civil porque novos produtos, novos setores da economia e mais 
emprego requerem adição contínua de conhecimento, particularmente das ciências 
da natureza, e aplicações para fins práticos. No âmbito militar porque deveria ter 
mais pesquisa militar em tempos de paz, em maior quantidade e qualidade. Logo, 
é essencial que cientistas civis contribuam para pesquisas militares em tempos de 
paz, ainda que de forma não tão intensa quanto o fizeram em tempos de guerra. 
Por fim, estava claro que somente o governo americano poderia empreender pes-
quisas militares, haja vista o sigilo, a ausência de valor comercial para a maioria dos 
resultados e os altos custos. O governo americano não teria como escapar da sua 
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obrigação de dar apoio às pesquisas militares, e os Estados Unidos não poderiam 
mais depender da Europa como fonte indispensável de conhecimento6.

Como até 1945 não havia uma política nacional americana para ciência, o 
relatório Bush recomendou forte e urgentemente: i) a criação de uma agência, a 
National Research Foundation para estes propósitos; ii) o investimento em capital 
humano para produzir ciência básica e para aplicá-la para fins civis e militares; 
iii) o financiamento público para ciência básica; e iv) a observância de cinco 
princípios para fomentar a pesquisa – criar fundos estáveis; possuir agências de 
fomento com corpo técnico composto somente com pessoas qualificadas para 
ciência e educação; tal agência deveria financiar pesquisa apenas através de bolsas 
ou contratos, e não poderia ter laboratórios próprios, deveria apoiar pesquisa 
básica em instituições de ensino superior públicas e privadas; e garantir a liber-
dade e independência para pesquisar (Bush, 1945, p. 36-38). 

O relatório Bush estabelecia, então, os fundamentos do sistema nacional de 
inovação norte-americano. A partir daí, surgiria um esforço para inovação que 
colocaria os Estados Unidos na liderança tecnológica civil e militar. 

A história dos laboratórios nacionais americanos pode ser dividida em dois 
períodos. Um abrange o intervalo de 1945 a 1980, quando estiveram envolvidos 
em pesquisa interna e suporte à pesquisa em empresas e universidades, mas não 
estavam formalmente preocupados com a comercialização de tecnologias. Outro, a 
partir de 1980, quando há substancial mudança na legislação que permite envol-
vimento dos laboratórios federais americanos na comercialização de tecnologia.  
As principais leis são Stevenson-Wydler Act e Bayh-Dole Act, ambas de 1980 e 
consideradas complementares. Depois vieram regras adicionais, resultantes de 
acordos de colaboração, que tornaram mais claro o tratamento da propriedade 
intelectual. Entre estas, podem-se citar The National Cooperative R&D Act of 1984, 
The Federal Technology Transfer Act of 1986, The National Competitiveness Technology 
Transfer Act of 1989 e The National Cooperative Research and Production Act of 1993. 
Estas regras criaram a possibilidade de uso de vários canais de transferência de 
tecnologia para os laboratórios federais americanos. Entre os canais formais, o 
patenteamento e o licenciamento exclusivo, ou não, de patentes. Entre os canais 
menos formais, a transferência de tecnologia via spin-offs, a ida de cientistas dos 
laboratórios para as empresas e os acordos entre empresas e laboratórios (Adams, 
Chiang e Jensen, 2003). Em suma, a partir dos anos 1980, os Estados Unidos 

6. No original: “New products, new industries, and more jobs require continuous additions to knowledge of the laws 
of nature, and the application of that knowledge to practical purposes” (Bush, 1945, p. 6). “There must be more - and 
more adequate - military research in peacetime. It is essential that the civilian scientists continue in peacetime some 
portion of those contributions to national security which they have made so effectively during the war” (op. cit., p. 7).  
“It is clear that only Government can undertake military research for it must be carried on in secret, most of it has no com-
mercial value, and it is expensive. The obligation of Government to support research on military problems is inescapable” 
(op. cit., p. 19). “We can no longer count on ravaged Europe as a source of fundamental knowledge” (op. cit., p. 25). 
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criaram uma política de transferência de tecnologia e flexibilizaram o uso dos 
direitos de propriedade intelectual. 

Do lado europeu, no fim dos anos 1960, o então lado capitalista se organizava 
para minimizar assimetrias e articular melhor o seu sistema nacional de inovação, 
do qual os Estados Unidos dependiam mais do que gostariam. A Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), criada em 14 de dezembro 
de 1960, logo no início das suas atividades, manifestou preocupação tanto com 
os novos padrões tecnológicos quanto com as diferenças de padrões tecnológicos 
entre seus membros.7 Já em 1964, houve o primeiro encontro de ministros de 
Ciência e Tecnologia da OCDE, encontro este que se repetiu em 1966. Daí surgiu 
a série de estudos The gaps in technology between member countries, cujas estatísticas 
orientariam as discussões futuras sobre inovação. Foram consideradas prioridades à 
época: instrumentos científicos, componentes eletrônicos, computadores eletrô-
nicos, plásticos, produtos farmacêuticos e metais não ferrosos (OCDE, 1968) –  
não por acaso, setores nos quais as empresas europeias conseguiram substancial 
liderança mundial. 

Desde então, a OCDE aprimorou as ferramentas de formulação de políticas 
para inovação, implementando, entre outras coisas, metas de gastos com P&D. 
Os efeitos dos choques de curto prazo (como a crise financeira de 2008) e longo 
prazo (como as mudanças demográficas) sobre a inovação colocaram as economias 
da OCDE perante desafios sem precedentes. Com orçamentos extremamente 
restritos, os governos estão mobilizando todos os recursos para garantir um cres-
cimento forte e sustentável – em particular, as oportunidades que a internet e os 
mercados globais oferecem e os principais ativos dos respectivos países, tais como 
capital humano, conhecimento e criatividade. Nesta agenda de tempos de crise, a 
inovação continua a ter importância fundamental (OCDE, 2012).   

Assim, na segunda metade do século XX, os governos dos Estados Unidos e 
da então Europa Ocidental se movimentaram para implementar ou ampliar seus 
sistemas nacionais de inovação, movimentação esta que prossegue neste início do 
século XXI, conforme detalham Edquist (2005); Mowery e Sampat (2005); Soete, 
Verspagen e Well (2010). 

Do lado brasileiro, há iniciativas para fomentar a ciência básica e melhorar 
a qualidade do ensino superior em âmbito federal que começam em 1920 (ano 
de criação da atual Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, seguida pela 
atual Universidade Federal – UFMG, em 1927) e se expandem substancialmente 
na década de 1960 (Barroso e Fernandes, 2006), com a criação do CNPq8 e da 

7. Ver lista de membros da OCDE e data de ingresso em: <http://goo.gl/TBN24U>. Acesso em: 10 abr. 2014. 
8. Para mais informações sobre a criação do instituto, ver: <http://goo.gl/9W7IRu>. Acesso em: 10 abr. 2014. 
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes),9 ambos 
em 1951, e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa),10 em 1973, 
que teria e tem importante função nas pesquisas agrícolas. 

O CGEE (2010c) fez uma síntese descritiva das instituições de ciência, tec-
nologia e inovação brasileiras de destaque e agrupou os 130 atores selecionados no 
Sistema Nacional de CT&I da seguinte forma: Embrapa (39 unidades); Fundação 
Oswaldo Cruz – Fiocruz (onze unidades); Comissão Nacional de Energia Nuclear 
– CNEM (sete unidades); Sistema do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(dezenove unidades); Sistema de Pesquisa e Inovação em Saúde (seis unidades); 
Sistema de Pesquisa e Inovação em Defesa (seis unidades); Energia (três unidades); 
e Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC (oito unidades). No âmbito 
estadual, o Brasil tem os institutos tecnológicos estaduais (treze unidades) e as 
organizações estaduais para pesquisa agropecuária (dezoito unidades). 

Mesmo excluindo-se os laboratórios de pesquisa das 49 universidades federais 
brasileiras nas 27 Unidades da Federação (UFs)11 e das principais universidades 
estaduais e privadas, que não estão no levantamento do CGEE (2010c), há quan-
tidade substancial de instituições envolvidas em CT&I em nichos importantes 
para a economia brasileira. 

Em síntese, a preocupação com infraestrutura de pesquisa, laboratorial em 
particular, para P&D e inovação nos Estados Unidos e na Europa remonta ao início 
do século XX. São muitos os atores selecionados no Sistema Nacional de CT&I 
no Brasil, mas desconhecemos evidência empírica para o Brasil sobre cooperação 
entre empresas e infraestruturas de pesquisa para P&D e inovação. 

A seguir, apresentamos uma revisão das literaturas teórica e empírica sobre a 
cooperação para P&D e inovação. Seguimos o curso natural dos trabalhos sobre 
inovação tecnológica, que iniciaram com o debate sobre determinantes e impactos 
da P&D e avançaram para determinantes e impactos da inovação. 

2.2 Cooperação para P&D 

Sempre houve alguma cooperação para realização de atividades de P&D entre em-
presas e instituições de pesquisa, mas nos últimos vinte anos foi significativamente 
ampliada, como consequência da crescente complexidade, dos riscos e dos custos 
da inovação. As firmas que se comprometem com o processo de inovação passam 
a necessitar de cooperação para P&D para obter expertise que não pode ser gerada 

9. Para mais informações, ver: <http://goo.gl/UV8vUX>. Acesso em: 10 abr. 2014. 
10. Para mais informações, ver: <http://goo.gl/nYeHWf>. Acesso em: 10 abr. 2014.
11. Essas universidades estão assim distribuídas pelas regiões geográficas brasileiras: cinco na região Centro-Oeste; 
nove na região Norte; onze na região Sul; quinze na região Nordeste; e dezenove na região Sudeste. Das dezenove 
localizadas na região Sudeste, onze estão em Minas Gerais. Para mais informações, ver: <http://goo.gl/3L0Pyr>. Acesso 
em: 23 out. 2014. 
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na própria firma. Colaboração em P&D com outras empresas e instituições é fun-
damental para, por exemplo, utilização de recursos externos, transferência eficiente 
de conhecimentos, troca de recursos e aprendizado organizacional ou acordos 
em nichos de pesquisa bem definidos. Caso ocorra, deixa clara a estabilidade e a 
adaptação dos recursos necessários, e que ativos complementares e recursos podem 
ser combinados para gerar sinergias (Becker e Dietz, 2004). 

De maneira geral, pode-se dizer que o que motiva a cooperação em P&D 
entre as empresas é o financiamento conjunto de P&D, a redução de incerteza, 
reduzir custos e obter economias de escala e escopo. E o que desmotiva a cooperação 
é a coordenação de rotinas organizacionais e estilos distintos, combinar ativos e 
recursos complementares, fixar preços de bens intangíveis – como informação e 
know-how – e especificar a apropriação dos resultados da P&D conjunta (Becker 
e Dietz, 2004). 

De fato, é cada vez mais rara a realização de atividades de P&D pelas firmas 
com base somente no próprio esforço. Mesmo as grandes organizações inovadoras 
não conseguem avançar somente com os próprios recursos. Elas também adqui-
rem conhecimento externo enquanto desenvolvem suas inovações, o que é feito, 
por exemplo, via licenciamento, terceirização de P&D, aquisição de empresas ou 
contratação de pesquisadores qualificados com conhecimento relevante. A simul-
taneidade do uso dos conhecimentos interno e externo pelas empresas sugere que 
estas atividades são complementares, uma vez que o conhecimento interno amplia 
os ganhos daquele adquirido externamente, e o acesso ao know-how externo amplia 
a eficiência das atividades internas de P&D (Cassiman e Veugelers, 2006). 

Além disso, P&D podem ser organizados em diferentes formas, como ativi-
dades internas à empresa, ou externas; como contratação de projetos de P&D; ou 
como cooperação com institutos de pesquisa ou outras empresas. Logo, é perti-
nente analisar as decomposições da P&D, e não o conjunto agregado em “P&D 
total”. As estratégias inovadoras das empresas seriam, portanto, muito particulares 
e complexas, variando de empresa para empresa, conforme o padrão de interação, 
para gerar complementaridade entre as atividades internas e externas de P&D. 
Neste contexto, as parcerias em P&D exploram as vantagens intrínsecas, como 
ganhos de eficiência, compartilhamento de custos e riscos, acesso ao conhecimento 
externo e o controle dos fluxos de conhecimento. As atividades externas e internas 
de P&D podem ser, assim, complementares ou substitutas (Schmiedeberg, 2008). 

Por fim, a regulação ambiental aumentou substancialmente no final do 
século XX e se consolida neste início do século XXI. As severas punições contra 
comportamentos ambientalmente danosos encorajam as empresas a controlarem 
os efeitos das suas atividades sobre o meio ambiente para reduzir os riscos sobre a 
reputação e evitar custos adicionais cada vez mais significativos. Dada a natureza 
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sistêmica e complexa das chamadas “inovações ambientais”, nestes casos a peculiar 
cooperação em P&D com parceiros externos é, via de regra, mais importante que 
a introdução de outras inovações (De Marchi, 2012). 

Há evidência empírica recente sobre cooperação para P&D para vários países, 
como Alemanha (Becker e Dietz, 2004; Schmiedeberg, 2008), Bélgica (Cassiman 
e Veugelers, 2006), Espanha (De Marchi, 2012), França (Negassi, 2004) e Japão 
(Okamuro, Kato e Honjo, 2011). 

Becker e Dietz (2004) analisaram a cooperação para P&D na indústria de 
transformação germânica a partir de informações do Mannheim Innovation Panel 
(MIP),12 edição 1993, que cobre os anos de 1990 a 1992. Das 2.048 empresas da 
amostra, 37% tinham algum arranjo interorganizacional com um ou mais parcei-
ros para desenvolver novos produtos conjuntamente, sendo que 61% tinham no 
máximo três parceiros. Cerca de 29% das empresas tinham acordos de P&D entre 
quatro e seis parceiros e 10% colaboravam com sete ou mais parceiros. A coope-
ração varia entre setores, refletindo sua complexidade tecnológica. Por exemplo, 
17% das empresas alemãs cooperaram para P&D no setor de madeira e 53%, no 
de veículos automotores. A evidência econométrica em corte transversal mostra 
que a cooperação afeta positivamente P&D. 

Schmiedeberg (2008) também analisou a cooperação para P&D na indús-
tria de transformação germânica, mas a partir de informações do Community 
Innovation Survey (CIS 3), edição 2001, que cobre os anos de 1998 a 2000. 
Testou se as atividades internas e externas (contratação de projetos de P&D ou 
cooperação com institutos de pesquisa ou outras empresas) de P&D são subs-
titutas ou complementares. A evidência empírica em corte transversal obtida a 
partir de regressões logit para uma amostra de 689 empresas sugere significativa 
complementaridade entre P&D interno e cooperação para P&D, mas deixa em 
dúvida se há complementaridade entre P&D interno e P&D externo. 

Cassiman e Veugelers (2006) analisam a complementaridade entre os inputs 
das atividades inovadoras para as empresas da indústria de transformação belga. 
Para verificar a relação entre P&D interno e aquisição externa de conhecimento, 
utilizam a seção para Bélgica do CIS edição1993. 

As estatísticas descritivas das informações coletadas de 269 empresas13 mos-
tram que 237 empresas (88%) são firmas inovadoras que têm atividade de P&D 

12. O MIP é a seção alemã do CIS, o equivalente europeu da Pintec. O CIS, por sua vez, tem várias semelhanças 
metodológicas com a Pintec. Por exemplo, são selecionadas empresas com pelo menos dez empregados, com viés para 
as inovadoras; as variáveis qualitativas se referem aos três anos anteriores ao da edição da pesquisa; e as variáveis 
quantitativas têm informações referentes ao ano anterior da pesquisa. 
13. Os questionários foram enviados para 1.335 empresas, sendo que 714 responderam. Destas, 445 firmas eram 
inovadoras e 269 enviaram questionários sem missing values.
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própria e orçamento para P&D; e que 194 empresas (72%) são firmas inovadoras 
que adquirem P&D externo, sendo que 88 (33%) compram licenças, 100 (37%) 
contratam P&D, 44 (16%) adquirem tecnologia através de compra de empresas 
(take-over) e 113 (42%) adquirem tecnologia através de contratação de pesquisa-
dores qualificados com conhecimento relevante. 

A evidência econométrica em corte transversal sugere que atividades internas 
de P&D e aquisição de conhecimento externo são atividades inovadoras comple-
mentares, mas o grau de complementaridade é sensível aos elementos relevantes 
do ambiente estratégico das empresas, em particular universidades e centros de 
pesquisa, como fonte de informação no processo de inovação. 

No caso da Espanha, De Marchi (2012) explora a relação entre inovações 
ambientais e cooperação para P&D na indústria de transformação espanhola.  
A evidência empírica em corte transversal foi obtida com os dados do Painel 
Espanhol de Inovação Tecnológica (Pitec),14 edição 2007, que cobre o período 
2005-2007 e tem informações para 11.594 empresas. 

O questionário, porém, não foi concebido para investigar “inovação verde”. 
A pergunta “importância da redução dos impactos ambientais ou melhorias na 
saúde e segurança”, importância esta que pode ser nula, baixa, média ou alta, é 
uma proxy para “inovação verde” e foi usada como variável dependente qualitativa, 
sendo 1, se a empresa respondeu importância média ou alta, ou 0, se respondeu 
importância nula ou baixa. Esta proxy automaticamente separa as empresas que 
fizeram inovação verde das que não fizeram. A principal variável explicativa é 
“cooperação para inovação com parceiros externos”. Estes parceiros podem ser:  
i) fornecedores de equipamentos, materiais, componentes ou softwares; ii) clien-
tes ou consumidores; iii) competidores ou outros de empresas no mesmo setor;  
iv) consultores, laboratórios comerciais ou laboratórios privados de P&D; v) universi-
dades e outras instituições de educação superior; vi) instituições públicas de pesquisa; 
e vii) centros tecnológicos. Variáveis de controle, como tamanho da empresa segundo 
o número de empregados, também foram utilizadas. 

Nessa amostra, 76,3% das empresas foram consideradas inovadoras e 47,4% 
fizeram “inovação verde”. Estes percentuais variam substancialmente entre os setores, 
evidenciando heterogeneidade transversal, como há muito reportado na literatura 
sobre inovação. A evidência econométrica em corte transversal sugere que a coo-
peração é importante para a inovação, mas a cooperação com parceiros externos 
é mais importante para a “inovação verde” que para as “inovações não verdes”. 

14. O Pitec é um painel desbalanceado sobre inovação produzido pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) da Espanha 
em colaboração com a Fundação Espanhola de Ciência e Tecnologia (Fecyt) e a Fundação para Inovação Tecnológica 
(Cotec), e segue a metodologia do CIS. 
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Negassi (2004) analisa os determinantes da cooperação para P&D na França 
a partir de um painel desbalanceado com 1.763 empresas inovadoras em quatorze 
setores selecionados para o período 1989-1996. As informações foram obtidas a 
partir da combinação de sete bases de dados.15 Dada as características particulares 
destes bancos de dados, foi possível utilizar variáveis pouco comuns na literatura: 
a variável dependente é vendas de produtos inovadores e a explicativa é orçamento 
para cooperação em P&D. 

A literatura sugere que o conhecimento obtido através da cooperação para 
P&D tem efeito positivo e significativo sobre o desempenho e a evolução das 
empresas. A evidência empírica obtida por Negassi (2004), todavia, não confirma 
este resultado. O efeito da cooperação para P&D no desempenho das empresas 
francesas é positivo, mas não tem significância estatística. É importante ressaltar 
que o uso de varáveis monetárias contínuas é problemático, pois os valores gastos 
ou recebidos não captam toda a dimensão do processo inovador ou de cooperação. 
Logo, é possível erro de medida ou subestimação da efetiva magnitude da relação 
entre cooperação para P&D e desempenho das empresas. 

Por fim, Okamuro, Kato e Honjo (2011) analisam os determinantes para 
cooperação em P&D nas star-ups japonesas, a partir de um survey de 2008 espe-
cífico sobre o tema, e concluem que as características particulares do fundador da 
start-up, tais como background educacional, produto inovador a priori e filiação 
a associações acadêmicas, são muito importantes na determinação da cooperação 
para P&D com instituições acadêmicas, universidades e centros públicos de pes-
quisa em particular. Ou seja, a familiaridade do gestor com o processo de inovação 
gerador de resultados e com o meio acadêmico é fator determinante do sucesso 
da cooperação para P&D nas start-ups, talvez a mais frágil de todas as categorias 
de empresas inovadoras. 

Em suma, apesar de farta evidência empírica, via de regra em corte trans-
versal, os resultados são muito heterogêneos. As diferenças entre os resultados são 
na verdade fonte de dúvida sobre a robustez da relação entre P&D e cooperação 
para P&D, haja vista a grande sensibilidade às especificações econométricas, aos 
controles das regressões em particular, aos filtros feitos nas bases de dados e ao 
tamanho das amostras, que variam entre duzentas e 2 mil empresas.

15.As sete bases de dados utilizadas para construir o painel desbalanceado são: i) Enquête Annuelle d’Entreprises 
(EAE), feita pelo Service des Statistiques Industrielle-Ministère de l’Économie des Finances et de l’Industrie (Sessi), que 
contém informações financeiras e econômicas; ii) o Appropriation and Diffusion Survey, também feito pelo Sessi, é o 
equivalente do Yale Study para firmas francesas; iii) os dados de qualificação por trabalhador do Institut National des 
Statstiques (INSEE); iv) o The European Community Innovation Surveys (CIS 1 e CIS 2); v) os dados de gastos com P&D 
por firma do Ministère de l’Education National, de la Recherche et de la Technologie (MENRT); vi) os dados de patentes 
por firma do The Sciences and Technics Observatory (OST); e vii) os dados do Ministério das Finanças da França sobre 
subsidiárias estrangeiras localizadas na França e as transferências tecnológicas entre as firmas francesas e estrangeiras. 
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2.3 Cooperação para inovação 

Na interpretação de Tether (2002), os arranjos cooperativos para inovação, incluindo 
alianças tecnológicas estratégicas, foram o foco de considerável atenção teórica e 
empírica nos anos 1980 e 1990. Várias análises assumem que estes arranjos repre-
sentam novas formas de organizar a inovação tecnológica. A existência de arranjos 
colaborativos formais, porém, não é novidade. Entre as possibilidades interativas, 
destacam-se alianças tecnológicas estratégicas, arranjos colaborativos para P&D 
e redes de inovação. 

No nível mais básico, as firmas constroem um arranjo colaborativo para ino-
vação porque elas não têm internamente todos os recursos necessários, incluindo 
conhecimento, e/ou porque elas querem reduzir os riscos associados ao processo 
inovador, incluindo os riscos de transbordamentos tecnológicos. Estas razões 
podem não só ser simultâneas, como podem se inter-relacionar. Por exemplo, tra-
balhar com consumidores aumenta as chances de outros consumidores aceitarem 
a inovação, pois reduz a ignorância das firmas sobre as necessidades dos futuros 
clientes, ampliando a confiança e reduzindo os riscos associados à colocação de 
produtos inovadores no mercado. Ainda segundo Tether (2002), os principais 
arranjos cooperativos para inovação estariam nas cadeias de suprimentos e além 
das cadeias de suprimentos. 

Na cooperação para inovação com as cadeias de suprimentos, estão clientes e 
fornecedores. No caso dos clientes, entre as vantagens da cooperação, estão maior 
conhecimento das necessidades dos consumidores, incluindo, eventualmente, o uso 
técnico de know-how; balancear preço e desempenho; e entender o comportamento 
do usuário, algo importante para refinar a inovação, pois isso aumenta as chances de 
a inovação ser aceita e adotada por outras empresas em uma mesma comunidade. 
As vantagens das relações de cooperação com os fornecedores são parecidas com 
as dos clientes, com um detalhe adicional: a empresa tem que decidir se vai fazer 
ou comprar (Tether, 2002). 

Na cooperação para inovação, além das cadeias de suprimento, estão os 
competidores, as universidades, os consultores, os institutos de pesquisa, as orga-
nizações de pesquisa e tecnologia entre outros. No caso do Reino Unido, desde 
o final do século XX, as universidades e os institutos de pesquisa públicos estão 
sob considerável pressão para sair da tradicional geração de conhecimento cien-
tífico para a produção de conhecimento e entrar na geração de conhecimento 
científico para solução de problemas. Precisaram se aproximar da indústria e 
produzir pesquisas “industrialmente relevantes” para aumentar a competitividade 
da indústria britânica. Como consequência, as instituições de ensino superior 
britânicas aumentaram tanto o nível quanto a participação na P&D produzida 
no Reino Unido (Tether, 2002). 
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Na visão de Tomlinson (2010), sob “condições puras de mercado”, a inovação 
em cadeias verticais de produção é pouco provável devido aos custos de transação 
e às dificuldades de apropriabilidade. 

Do ponto de vista dos custos de transação, a cooperação bem-sucedida para 
produção de novas tecnologias vai depender da confiança entre as firmas e das 
relações contratuais apropriadas. Contratos de longo prazo, volume alto de trocas 
e frequência elevada de interações entre as firmas são usados para evitar compor-
tamento oportunista e facilitar alianças sustentáveis (Tomlinson, 2010). 

Do ponto de vista da apropriabilidade, por um lado, as externalidades positivas 
associadas aos transbordamentos tecnológicos e à difusão do conhecimento difi-
cultam a plena apropriação dos ganhos das atividades inovadoras. Neste contexto, 
tanto as firmas na cadeia de valor quanto os competidores podem “pegar carona” 
nos benefícios da tecnologia e/ou informação. Por outro lado, com informação 
imperfeita, os fornecedores podem ter dificuldade em reter o pleno valor da inova-
ção, uma vez que os vendedores usualmente querem avaliá-la antecipadamente, o 
que invariavelmente envolve transferência de conhecimento de difícil recuperação. 
Este excesso de cautela pode reduzir o esforço inovador das empresas. Novamente 
a cooperação entre firmas oferece uma potencial solução para este problema, haja 
vista que a reunião de recursos ao longo da cadeia produtiva permite, ao mesmo 
tempo, proteger suas tecnologias e aprimorar coletivamente a apropriabilidade das 
inovações (Tomlinson, 2010). 

Promover laços cooperativos, porém, é mais fácil de dizer do que de fazer. 
Tais laços são invariavelmente resultado de acordos conjuntos, confiança mútua 
e compreensão entre as firmas, elementos que nem sempre estão presentes e que, 
quando estão, podem ser facilmente rompidos. Além disso, a coordenação dos 
recursos entre as firmas pode ser problemática, particularmente quando as sinergias 
dos recursos entre elas não são transparentes e mudam facilmente com as circuns-
tâncias (Tomlinson, 2010). 

Já Robin e Schubert (2013) ressaltam que a riqueza das sociedades mo-
dernas, particularmente no longo prazo, está baseada em crescente produção e 
amplo acesso ao conhecimento. Como consequência, há necessidade recorrente 
de novas descobertas e difusão destas para a geração de valor. As interações 
entre indústria e ciência são consideradas a principal forma institucional de 
transferência de conhecimento. A teoria do crescimento endógeno corrobora 
tal assertiva. A abordagem dos sistemas de inovação vai destacar que as relações 
entre os atores do processo de geração de conhecimento são centrais para o 
comportamento inovador da sociedade. E a teoria da hélice tríplice vai apontar 
a importância das relações institucionais entre ciência, indústria e governo para 
a difusão do conhecimento. 



Sistemas Setoriais de Inovação e Infraestrutura de Pesquisa no Brasil558 | 

A colaboração formal entre empresas e instituições públicas de pesquisa, 
por ser uma forte conexão, tem, por um lado, um papel central na formulação de 
políticas de ciência e tecnologia e merece, portanto, atenção particular. Logo, é 
razoável dizer que as instituições de pesquisa públicas são moldadas pelas políticas 
promotoras de ciência, uma vez que os governos têm controle pelo menos parcial 
destas, ao mesmo tempo que são responsáveis por implementá-las. Por outro 
lado, a evolução das políticas promotoras de ciência está levando-as ao encontro 
das políticas industriais, tornando as políticas promotoras de ciência mais “orien-
tadas para o mercado”. Ao mesmo tempo, as pesquisas baseadas em contratos e 
indicadores de desempenho vêm ganhando cada vez mais importância; e a P&D 
das firmas vem cada vez mais de arranjos cooperativos com institutos de pesquisa. 
As parcerias público-privadas tornaram-se, inquestionavelmente, o referencial da 
cooperação para inovação (Robin e Schubert, 2013). 

Em suma, nos anos recentes, houve crescente interesse em arranjos cooperativos 
para inovação, cuja ocorrência depende pouco da firma e muito da ação coletiva. 
O debate recente sobre cooperação para inovação destaca vários aspectos destas 
conexões, mas não remete claramente para o uso de infraestrutura laboratorial, 
foco deste trabalho, cuja relevância é tácita. 

Com relação à evidência empírica recente sobre cooperação para inovação, 
destacamos quatro estudos: dois para o Reino Unido (Tether, 2002; Tomlinson, 
2010), outro para Portugal (Faria, Lima e Santos, 2010) e um estudo conjunto 
para França e Alemanha (Robin e Schubert, 2013). 

A evidência empírica em corte transversal obtida por Tether (2002) detectou 
padrões de cooperação entre firmas inovadoras britânicas e parceiros externos a 
partir do CIS2, 1997, que cobre o período de 1994 a 1996, para indústria e servi-
ços no Reino Unido. Das 2.342 firmas que responderam ao survey, 68% eram da 
indústria de transformação e 32%, do setor de serviços. O filtro aplicado restringiu 
a análise a 1.270 empresas que se engajaram em atividades inovadoras e deram 
detalhes sobre terem ou não algum tipo de arranjo cooperativo para inovação com 
os parceiros externos. 

De uma maneira geral, o fato de a firma ser “nova”16 não influencia na 
ocorrência de cooperação externa, mas o setor serviços de baixa tecnologia afeta 
negativamente. Já o tamanho (log natural do número de empregados em 1994), 
firma ser parte de um grupo de propriedade britânica, ser de propriedade estran-
geira ou ser da indústria de alta ou média tecnologia ou serviços de alta tecnologia 
afetam positivamente a ocorrência de cooperação externa. Porém, os resultados são 
muito sensíveis quando restritos ao tipo de parceiro usado na cooperação externa 

16. Ou seja, estabelecida entre 1994 e 1996, os anos que as variáveis qualitativas da pesquisa cobrem.
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(clientes, fornecedores, competidores, universidades, consultores), não sendo 
possível detectar um padrão. 

Complementando o trabalho de Tether (2002) para o Reino Unido, Tomlinson 
(2010) analisa os impactos dos arranjos cooperativos sobre o desempenho inova-
dor das empresas britânicas a partir de dados de um survey de 2008 com respostas 
completas de 436 firmas17 em cinco setores estratégicos da indústria britânica, 
sendo três de modernos (aeroespacial, tecnologia da informação e saúde) e dois 
tradicionais (cerâmica e têxtil). 

Esse survey contém informações que captam a escala e as várias dimensões do 
comportamento cooperativo e da inovação, tanto em produto quanto em proces-
so, permitindo capturar o efeito de laços cooperativos fortes em um espectro de 
atividades inovadoras conjuntas – algo fundamental do ponto de vista das relações 
entre as empresas e dos parceiros na cadeia produtiva. 

Considerando, por hipótese, que cooperação causa inovação, detectou-se que 
a cooperação com o fornecedor em produto e em processo tem impacto positivo e 
significativo tanto para a ocorrência de inovação em geral quanto para a inovação 
em produto e quanto para a inovação em processo. Já a cooperação com compe-
tidores tem efeito negativo. Os resultados variam substancialmente de setor para 
setor. Curiosamente entre os mais tradicionais – cerâmica e têxtil – a significância 
da cooperação para inovação foi maior que para os mais sofisticados – aeroespacial, 
TIC e saúde. 

Em suma, a evidência empírica em corte transversal sugere que os laços de 
cooperação vertical são importantes para explicar os níveis do desempenho inova-
dor. Sugere também que é a força do laço de cooperação, e não simplesmente sua 
existência, o fator efetivamente determinante da performance inovadora. 

Faria, Lima e Santos (2010) analisam a importância da cooperação dos par-
ceiros para o desenvolvimento das atividades de inovação a partir dos microdados 
da seção portuguesa do CIS3, concluído em 2001 e que cobre as atividades de 
inovação referentes ao período 1998-2000. A amostra toda tem 766 firmas, sendo 
que 140 inovam e cooperam. As estimativas, usando o modelo Probit, sugerem 
que a cooperação com outras empresas do mesmo grupo e com os fornecedores 
impactam positiva e significativamente na decisão de cooperar. Além disso, as 
estimativas sinalizam que empresas com maior capacidade de absorver inovações, 
de exportar; e com intensidade inovadora são parte de um grupo; ainda, as que 
dão importância ao gerenciamento da apropriabilidade têm maior probabilidade 
de participar de arranjos cooperativos para inovação. 

17. Foram enviados questionários para 2.537 empresas, mas somente 436 (17,2%) retornaram com respostas completas. 
As respostas se referem aos três anos comerciais anteriores ao survey: 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008. 
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A partir da comparação de quatro estimativas em corte transversal, Robin 
e Schubert (2013) analisam os impactos da cooperação, particularmente com 
institutos públicos de pesquisa, sobre inovação em produto e processo nas firmas 
da França e da Alemanha, utilizando as microdados das edições 2004 e 2008 do 
CIS para aqueles países. 

Entre os principais resultados empíricos, estão: i) a cooperação entre empresas 
e institutos públicos aumenta a inovação em produto, mas não afeta a inovação 
em processo, talvez por depender de uma postura mais “aberta” das empresas; ii) 
a inovação em produto é maior na Alemanha que na França; iii) os resultados 
para 2004 e 2008 são muito parecidos, corroborando a hipótese de característica 
estrutural da inovação e da cooperação, portanto, pouco variantes no curto prazo. 

Robin e Schubert (2013) destacam ainda que parcerias público-privadas em 
pesquisa não devem ser encorajadas a qualquer custo, uma vez que nem sempre 
afetam todos os tipos de inovação e que mudanças institucionais demoram a ter 
efeito. As que foram feitas na Alemanha e na França, entre 2004 e 2008, não 
provocaram mudanças estatisticamente significativas nos resultados de 2008 em 
relação aos de 2004. 

Em suma, apesar da farta evidência empírica, via de regra em corte transversal, 
os resultados são também muito heterogêneos e fonte de dúvida sobre a robustez 
da relação entre inovação e cooperação para inovação, haja vista a grande sensibi-
lidade às especificações econométricas, aos controles das regressões em particular, 
aos filtros feitos nas bases de dados e ao tamanho das amostras.

3 A EVIDÊNCIA EMPÍRICA A PARTIR DE DADOS DA PINTEC 

Neste estudo, utilizamos informações da Pesquisa de Inovação Tecnológica (Pintec), 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), edições 2003, 2005 e 
2008, que são metodologicamente compatíveis com o Comunity Innovation Survey 
(CIS) usado em vários países da Europa. Como no CIS, as perguntas qualitativas 
da Pintec retroagem alguns anos. Na pesquisa de 2003, referem-se às atividades 
realizadas em 2001, em 2002 e em 2003; na edição de 2005, às atividades reali-
zadas em 2004 e 2005; e na versão 2008, 2006, 2007 e 2008. Entre as empresas 
inovadoras, filtramos aquelas que desenvolveram P&D,18 excluindo as que tinham 
projetos incompletos ou abandonados.19 Ficamos, assim, somente com as empresas 
que efetivamente iniciaram e terminaram P&D no período analisado. 

18. Resposta à pergunta 24, tomando como referência o questionário da Pintec edição 2005. 
19. Respostas às perguntas 22 e 23. 
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Utilizamos dois conjuntos de variáveis dependentes: i) decomposições da 
P&D (contínuo, interno, externo)20; e ii) decomposições da inovação (se em pro-
duto ou processo, se para firma ou mercado, se para o Brasil ou para o mundo).21 

Como variáveis explicativas, indicadores de uso direto (cooperação em si)22 e 
indireto (uso de fontes de informação)23 de infraestrutura laboratorial. Atentamo-
-nos, ainda, para o efeito do objeto da cooperação24 e da localização da fonte de 
informação,25 se no Brasil ou no exterior. Assim, a partir destas três edições da 
Pintec, criamos um painel desbalanceado com 7.046 firmas efetivamente envol-
vidas em P&D. 

Analisar a decomposição da inovação e P&D em vez da totalidade permite 
detectar as nuances destas atividades que não são perceptíveis com a informação 
agregada. Por um lado, a atividade de P&D requer continuidade; por outro, há 
significativa diferença entre atividades internas e externas à empresa. 

Pelas características intrínsecas aos componentes da P&D, espera-se maior 
intensidade de cooperação no uso de infraestrutura laboratorial nas atividades ex-
ternas ou contínuas. E pelas peculiaridades dos componentes da inovação, espera-se 
maior intensidade de cooperação no uso da infraestrutura laboratorial no esforço 
inovador para o produto, para o mercado e para o mundo do que para o processo, 
para a firma e para o Brasil. Dado que a indústria brasileira é pouco integrada 
ao resto do mundo, espera-se maior cooperação com infraestrutura laboratorial 
localizada no Brasil que com aquela localizada no exterior. Vejamos os resultados. 

A tabela 1 traz a lista de variáveis dependentes e explicativas e informa a 
frequência na amostra em percentual. Das cerca de 7 mil firmas efetivamente en-
volvidas em P&D, 88,6% fizeram P&D interno. Este percentual aparentemente 
alto é compatível com os filtros que fizemos. Neste mesmo grupo, 25,25% fizeram 
P&D externo e 44,87%, P&D contínuo. Com relação à inovação, 81,72% das 
empresas inovaram em produto; 64,55%, em processo; 80,21% inovaram do ponto 
de vista da firma; 33,69% inovaram para o mercado; 68,34% inovaram para o 
Brasil; mas apenas 2,37% fizeram inovações consideradas inéditas a nível mundial.  

20. Respostas às perguntas 25 e 44.
21. Respostas às perguntas 10, 11, 16 e 17.
22. Respostas às perguntas 140 e 141. Sendo 1 = respondeu ou alta ou média ou baixa; e 0 = caso contrário. É difícil 
saber se quem respondeu realmente sabe a dimensão exata da importância da atividade, mas é razoável imaginar que 
está claro se houve ou não houve a atividade.
23. Respostas às perguntas 115, 116 e 117. Sendo 1 = respondeu ou alta ou média ou baixa; e 0 = caso contrário.  
É difícil saber se quem respondeu realmente sabe a dimensão exata da importância da atividade, mas é razoável imaginar 
que está claro se houve ou não houve a atividade.
24. Respostas às perguntas 154 e 155. 
25. Respostas às perguntas 127, 128 e 129. Sendo 1 = Brasil, 0 = caso contrário; 1 = exterior e 0=caso contrário.
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Sobre as fontes de informação, proxy para o uso indireto de infraestrutura 
laboratorial, 38,14% das firmas usaram as provenientes de universidades e institutos 
de pesquisa; 32,43%, de centros de capacitação profissional e assistência técnica; e 
38,37%, de instituições de testes, ensaios e certificações. Estas fontes de informação 
podem estar localizadas no Brasil ou no exterior. Assim, entre as universidades e os 
institutos de pesquisa, temos, respectivamente, 37,34% e 2,02%; entre os centros 
de capacitação, 31,68% e 1,01%; e entre instituições de testes, 37,04% e 2,28%. 

Com relação à cooperação para inovação em si, proxy para o uso direto de 
infraestrutura laboratorial, 10,06% foram feitas com universidades e institutos de 
pesquisa e 5,89%, com centros de capacitação profissional e assistência técnica.  
Já o objeto da cooperação para inovação está assim distribuído entre universidades 
e centros, respectivamente: das empresas que focaram em P&D, 6,82% e 1,55%; 
das que precisaram de assistência técnica, 1,46% e 1,47%; das que buscavam 
treinamento, 2,69% e 3,37%; das que pretendiam desenho industrial, 0,63% e 
0,33%; e das que queriam fazer ensaio para teste de produto, 4,34% e 1,37%. 

Em suma, a distribuição de frequência dessa amostra revela que: i) há mais 
uso indireto de infraestrutura laboratorial que uso direto – um resultado que faz 
sentido, pois, muitas vezes, durante a pesquisa e desenvolvimento, falta apenas 
uma informação relevante para a empresa dar prosseguimento aos trabalhos, 
dispensando refazer experimentos já realizados; ii) o pouco uso de instituições lo-
calizadas no exterior é compatível com nossa priori; e iii) os objetos de cooperação 
mais relevantes são P&D e ensaios para testes de produtos com colaboração de 
universidades e institutos de pesquisa. 

TABELA 1
Variáveis dependentes e explicativas e frequência na amostra
(Em %)

Dependentes (%)

P&D interno 88,66

P&D externo 25,25

P&D contínuo 44,87

Inovação em produto 81,72

Inovação em processo 64,55

Inovação para a firma 80,21

Inovação para o mercado 33,69

Inovação para o Brasil 68,34

Inovação para o mundo 2,37

(Continua)
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Explicativas

Fontes de informação

Universidades e institutos de pesquisa 38,14

Centros de capacitação profissional e assistência técnica 32,43

Instituições de testes, ensaios e certificações 38,37

Localização das fontes de informação 

Universidades e institutos de pesquisa – Brasil; exterior 37,34; 2,02

Centros de capacitação – Brasil; exterior 31,68; 1,01

Instituições de testes – Brasil; exterior 37,04; 2,28 

Cooperação para inovação

Universidades e institutos de pesquisa 10,06

Centros de capacitação profissional e assistência técnica 5,89

Objeto da cooperação para inovação

P&D – universidades; centros 6,82; 1,55

Assistência técnica – universidades; centros 1,46; 1,47

Treinamento – universidades; centros 2,69; 3,37

Desenho industrial – universidades; centros 0,63; 0,33

Ensaio para teste de produto – universidades; uentros 4,34; 1,37

Fonte: IBGE (2005; 2007; 2010).
Elaboração do autor.

A possibilidade de relação sistemática entre as variáveis dependentes e expli-
cativas foi testada através de quatro regressões em painel, divididas em dois grupos, 
A e B, apresentados a seguir, pelo método Probit com efeitos aleatórios, intercepto 
e coeficientes constantes, estimadas por máxima verossimilhança – uma opção 
metodológica bastante utilizada em regressões com amostras grandes e variável 
dependente discreta, cujos detalhes estão em Cameron e Trivedi (2006). O sinal e 
a significância dos parâmetros β indicam se a variável associada aumenta, diminui 
ou simplesmente não impacta na probabilidade de a firma ter ou não realizado a 
atividade de P&D ou inovação em questão. O subescrito k indica o tipo de ino-
vação ou P&D e it, a i-ésima empresa na amostra no ano t.

 (A) P&Dkit = β0 + β1Universidades e institutos de pesquisa it +  
β2Centros de capacitação it + εit    

 (1) 

 (A) P&Dkit = β0 + β1UniversidadesBRit + β2UniversidadesEXTit + 
β3CentrosBRit + β4CentrosEXTit + β5InstituiçõesBRit +  
β6InstituiçõesEXTit + εit      

(2)

 (A) P&Dkit = β0 + β1Universidades e institutos de pesquisa it +  
β2Centros de capacitação it + εit    

 (3)

(Continuação)
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 (A) P&Dkit = β0+  
�β1Universidades e institutos de pesquisa – P&Dit + 
β2Universidades e institutos de pesquisa – assistência técnicait + 
β3Universidades e institutos de pesquisa – treinamentoit + 
β4Universidades e institutos de pesquisa – desenho industrialit + 
β5Universidades e institutos de pesquisa – ensaio para testeit + 
β6Centros de capacitação – P&Dit + 
β7Centros de capacitação – assistência técnicait + 
β8Centros de capacitação – treinamentoit + 
β9Centros de capacitação – desenho industrialit + 
β10Centros de capacitação – ensaio para testeit + εit   

(4)

 (B) INOVAÇÃOkit = β0 + β1Universidadesit e  
institutos de pesquisa + β2Centros de capacitação it + εit 

(1)

 (B) INOVAÇÃOkit = β0 + β1UniversidadesBRit +  
β2UniversidadesEXTit + β3CentrosBRit + β4CentrosEXTit + 
β5InstituiçõesBRit + β6InstituiçõesEXTit + εit 

(2)

 (B) INOVAÇÃOkit = β0 + β1Universidades e  
institutos de pesquisa it + β2Centros de capacitação it + εit 

(3)

(B) INOVAÇÃOkit = β0+ 

 β1Universidades e institutos de pesquisa – P&Dit + 
β2Universidades e institutos de pesquisa – assistência técnicait + 
β3Universidades e institutos de pesquisa – treinamentoit + 
β4Universidades e institutos de pesquisa – desenho industrialit + 
β5Universidades e institutos de pesquisa – ensaio para testeit + 
β6Centros de capacitação – P&Dit + 
β7Centros de capacitação – assistência técnicait + 
β8Centros de capacitação – treinamentoit + 
β9Centros de capacitação – desenho industrialit + 
β10Centros de capacitação – ensaio para testeit + εit  
 

(4)

As equações de regressão (1) e (2) captam os impactos do uso indireto de in-
fraestrutura laboratorial e as (3) e (4), do uso direto. As informações mais relevantes 
estão sumariadas nas tabelas 1A a 4B do anexo. Em todas elas, temos observações 
referentes às 7.046 empresas. 

A tabela 1A tem os resultados referentes à equação de regressão (1)A. Perce-
bemos que o uso indireto da infraestrutura laboratorial oriunda de universidades 
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e institutos de pesquisa, centros de capacitação profissional e assistência técnica 
ou instituições de testes, ensaios e certificações não tem relação sistemática com a 
P&D interna,26 mas tem efeito positivo e significativo para P&D externa – o que faz 
sentido, pois a atividade de P&D externa é estruturalmente troca de informações. 
O uso de fontes de informação de universidades e centros de capacitação aumenta 
a probabilidade de P&D contínua. Centros de capacitação, porém, não têm efeito 
sobre esta decomposição da P&D. 

A tabela 1B tem os resultados referentes à equação de regressão (1)B. Percebe-
mos que o uso das fontes de informação aqui disponíveis aumenta a probabilidade 
de inovação em processo; entre as alternativas consideradas, somente universidades 
e institutos de pesquisa não afetam a ocorrência de atividade inovadora em produto 
e para o Brasil; o uso de fontes de informação não é relevante para inovação para 
firma, mas é relevante para inovação para o mercado, sinalizando que o maior grau 
de complexidade da atividade inovadora requer mais informação; e inovação para o 
mundo não está associada ao uso de informações oriundas de centros de capacitação. 

A tabela 2A tem os resultados referentes à equação de regressão (2)A. Nela 
consideramos se a localização da fonte de informação (Brasil ou exterior) afeta a 
probabilidade de ocorrência de uma das atividades de P&D. No caso da P&D in-
terna, o efeito é nulo ou negativo, mas para P&D externa é positivo e significativo, 
exceto para os centros de capacitação profissional e assistência técnica localizados 
no Brasil, o que confirma o resultado anterior, ou seja, a atividade externa de P&D 
é intensa em troca de informações. A magnitude dos parâmetros sugere que a troca 
de informações com universidades no Brasil tem mais impacto sobre a atividade 
de P&D externa que o uso de informações vindas de universidades no exterior, 
talvez por conhecerem melhor as peculiaridades da atividade de P&D no Brasil. 
Já o uso de informações de instituições de teste, o oposto: as do exterior são mais 
importantes que as domésticas, provavelmente por terem infraestrutura melhor 
que as nacionais. 

A tabela 2B tem os resultados referentes à equação de regressão (2)B. Nela 
consideramos se a localização da fonte de informação (Brasil ou exterior) afeta a 
probabilidade de ocorrência de uma das atividades de inovação. Estas decomposi-
ções, em grande medida, confirmam os resultados anteriores: o uso das fontes de 
informação aqui disponíveis aumenta a probabilidade de inovação em processo, 
exceto as oriundas de universidades e institutos de pesquisa e centros de capacita-
ção, ambos no exterior; somente universidades e institutos de pesquisa no Brasil 
não afetam a ocorrência de atividade inovadora em produto e para o Brasil; o uso 
de fontes de informação não é relevante para inovação para firma, mas é relevante 

26. É razoável imaginar que P&D interno requer estrutura própria. Sendo assim, é natural que tais empresas não usem 
estrutura externa direta ou indretamente regularmente a ponto de constituir uma relação empírica sistemática. 
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para inovação para o mercado, exceto as oriundas de centros de capacitação, inde-
pendentemente da localização, conformando que o maior grau de complexidade 
da atividade inovadora requer mais informação; e inovação para o mundo não está 
associada ao uso de informações oriundas de centros de capacitação e instituições 
de testes, ensaios e certificações localizadas no Brasil. 

Na tabela 3A, têm-se os resultados referentes à equação de regressão (3)A. 
Nela consideramos o efeito do uso direto de infraestrutura laboratorial em univer-
sidades e institutos de pesquisa e centros de capacitação profissional e assistência 
técnica. As universidades revelam-se importantes para as atividades de P&D externa 
e contínua, enquanto que centros de capacitação são mais relevantes para P&D 
interna e externa. A magnitude dos parâmetros sugere que a cooperação com uni-
versidades é mais importante que a cooperação com centros de capacitação para 
P&D externa. Assim como no uso indireto de infraestrutura laboratorial, através 
de troca de informações, o uso direto, por meio de cooperação, se revela mais 
intenso em P&D externa. 

Na tabela 3B, têm-se os resultados referentes à equação de regressão (3)B. Nela 
consideramos o efeito do uso direto de infraestrutura laboratorial em universidades 
e institutos de pesquisa e centros de capacitação profissional e assistência técnica. 
Universidades e institutos de pesquisa aumentam a probabilidade de ocorrência de 
todos os tipos de inovação, exceto inovação para o Brasil. Já os centros de capacitação 
são importantes apenas para inovação em processo, para o mercado e para o Brasil. 

Na tabela 4A, têm-se os resultados referentes à equação de regressão (4)A, 
que avalia a relevância do objeto da cooperação (P&D, assistência técnica, treina-
mento, desenho industrial ou ensaio para teste) entre empresas e universidades ou 
centros de capacitação para ocorrência de P&D. Para P&D externa e contínua, 
estes objetos de cooperação são relevantes nos dois tipos de instituições disponíveis 
na pesquisa. Para P&D interna ou ocasional, o oposto. 

Por fim, na tabela 4B, têm-se os resultados referentes à equação de regressão (4)B, 
que avalia a relevância do objeto da cooperação (P&D, assistência técnica, treinamento, 
desenho industrial ou ensaio para teste) entre empresas e universidades ou centros de 
capacitação para ocorrência de inovação. Para inovação em produto, o relevante é a co-
operação com universidades e institutos de pesquisa para P&D e centros de capacitação 
para assistência técnica. Para inovação em processo, a interação com universidades é 
importante para P&D e ensaios para teste, mas com os centros de capacitação, apenas 
para treinamento. Se a inovação é para a firma, o relevante é cooperar com universidades 
e institutos de pesquisa para desenho industrial e centros de capacitação para treinamento. 
Mas se a inovação é para o Brasil, a evidência sugere que a interação relevante é apenas 
centros de capacitação para treinamento. E se a inovação é para o mundo, o importante 
é cooperar com universidades e institutos de pesquisa para P&D e ensaios para teste. 
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Em suma, as regressões em painel Probit sugerem que o uso direto ou o 
indireto de infraestrutura laboratorial aumentam a probabilidade de ocorrência 
de atividades de P&D externa e contínua, nesta ordem de importância; mas não 
é significativa para P&D interna – o que é razoável se considerarmos a literatura 
associada e que a P&D requer interação sistemática, particularmente quando feita 
em cooperação com outras instituições. 

Essas evidências estão de acordo com o debate recente, na medida em que 
mostram a importância da colaboração em P&D com outras empresas e instituições 
para utilização de recursos externos e transferência eficiente de conhecimentos – 
aspecto destacado por Becker e Dietz (2004). Em particular, a cooperação afetar 
positivamente P&D está de acordo com evidência encontrada para a Alemanha; 
e a sensibilidade aos elementos relevantes do ambiente estratégico das empresas, 
em particular universidades e centros de pesquisa, como fonte de informação no 
processo de inovação está de acordo com evidência encontrada para a Bélgica.

As regressões em painel Probit sugerem, ainda, que o maior grau de comple-
xidade da atividade inovadora requer mais informação; universidades e institutos 
de pesquisa estão entre as instituições relevantes para cooperação para inovação, e 
os objetos de cooperação mais significativos são P&D e ensaios para teste.  

Tais evidências também estão de acordo com o debate recente sobre este 
tema, na medida em que também mostram a importância da colaboração em 
inovação com outras empresas e instituições para utilização de recursos externos 
e transferência eficiente de conhecimentos. 

3.1 A evidência empírica a partir de dados do survey 

Há poucos estudos empíricos sobre impactos de infraestrutura laboratorial em 
P&D e/ou inovação. Adams, Chiang e Jensen (2003) estudaram a influência  
de P&D desenvolvido em laboratórios federais americanos sobre o patenteamento  
de resultados gerados em laboratórios industriais nos Estados Unidos,27 cujo 
volume de recursos alocados em pesquisa laboratorial foi de US$ 26 bilhões em 
1995, ou 14% dos gastos americanos com P&D. Um montante maior que aquele 
gasto em P&D em todas as universidades americanas e maior que o orçamento 
de vários países. 

27. As informações para o estudo de Adams, Chiang, Jensen (2003) vieram de três fontes: um survey sobre laboratórios 
para tecnologias industriais, de 1996; um survey sobre laboratórios do governo para P&D, de 1998; e informações 
complementares da Standard and Poors (Compustat, 1994). Para o survey de 1996, selecionaram-se quinhentas empresas 
nos setores química, maquinaria, equipamentos elétricos e fabricantes de motores. Deste grupo, foram selecionadas 
aleatoriamente duzentas empresas, proprietárias de seiscentos laboratórios. Obtiveram resposta de 220 laboratórios 
de 115 empresas, o que equivale a uma taxa de resposta dos laboratórios de 37%. O survey de 1998 é complementar 
ao de 1996 e, partindo dos mesmos laboratórios de empresas, identificaram interação dos laboratórios das empresas 
com 69 laboratórios do governo federal americano.
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Os autores verificaram que a taxa de patenteamento do laboratório das em-
presas é negativamente afetada pelo fato de o laboratório ser usado prioritariamente 
para testes; e que, se há contratos com o governo federal americano, é positivamente 
afetada pelo fato de o laboratório estar dentro da indústria, pelo orçamento para 
P&D – total e decomposições, ou seja, a parte financiada pela empresa e a parte 
financiada pelo governo – e pela existência de acordos tipo Cooperative Research 
and Development Agreements (Crada).28 

Já o orçamento dos laboratórios, total e decomposições (recursos das empresas ou 
fundos federais), é negativamente afetado pelo fato de o laboratório ser usado priori-
tariamente para testes; pelo fato de o laboratório estar dentro da indústria; e se houver 
contratos com o governo federal americano; e positivamente afetado pela existência 
de acordos tipo Crada e pelo número de cientistas PhDs trabalhando no laboratório. 

Ou seja, a evidência empírica obtida por Adams, Chiang e Jensen (2003) 
sugere que Crada é o principal canal de transferência de tecnologia dos labora-
tórios federais americanos para as empresas dos Estados Unidos. Com Crada, os 
laboratórios industriais patenteiam mais, têm gastos maiores de P&D financiado 
pela firma e retornam mais resultados para seus parceiros federais. Esta evidência 
está de acordo com o esperado pela implementação do Stevenson-Wydle Act, nos 
anos de 1980, e das demais legislações complementares, incluindo o Crada, que 
objetivavam dar fundamentos legais para a pesquisa conjunta entre empresas e 
laboratórios industriais. 

Para verificar qual o impacto da cooperação laboratórios-empresa para CT&I 
sobre a utilização de infraestrutura laboratorial brasileira, utilizamos informações 
da pesquisa Sistema Nacional de Inovação e Infraestrutura de CT&I no Brasil, 
conduzida pela parceria MCTI, CNPq e Ipea, cujos detalhes estão em De Negri 
e Squeff (2014). Em particular, características dos equipamentos e softwares, in-
cluindo custos; as principais atividades do laboratório; cooperação com empresas; 
prestação de serviços técnico-científicos; acreditação; custos; e receitas. No referido 
survey, é possível identificar se este é usado para atividades de pesquisa, atividades 
de ensino, desenvolvimento de tecnologias, prestação de serviços tecnológicos e/
ou extensão tecnológica. Há também informações sobre “prestação de serviços 
técnico-científicos”. 

Essas variáveis são proxys para a utilização da infraestrutura laboratorial, e 
serão as variáveis dependentes na especificação econométrica. A informação foi 
agregada como uma variável binária, sendo que 1 indica que a infraestrutura la-
boratorial foi usada continuamente para uma daquelas finalidades; e 0, não houve 
uso contínuo – mas pode ter tido uso ocasional ou não uso. 

28. Crada é um dos instrumentos decorrentes do Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980 e do Federal 
Technology Transfer Act of 1986. Mais detalhes sobre Crada, ver: <http://goo.gl/Nj184q>. Acesso em: 10 abr. 2014. 
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A cooperação com empresas é a principal variável explicativa e também foi 
construída como uma variável binária, sendo que 1 indica se houve cooperação 
entre o laboratório e as empresas e 0, se não houve. A base de dados permite, ainda, 
distinguir se a cooperação é com empresas do Brasil ou do exterior. 

Os custos de aquisição dos equipamentos e softwares, custos operacionais do 
laboratório e acreditação são os controles das regressões. Os custos de aquisição 
dos equipamentos e softwares dos equipamentos indicam se a infraestrutura labo-
ratorial é “cara”, no sentido de estar acima da mediana destes custos laboratoriais, 
ou “barata”, no sentido de estar abaixo da mediana. Da mesma forma, os custos 
operacionais indicam se a operacionalização do laboratório é “cara” ou “barata”.29

Finalmente, a acreditação, outra variável binária, é um indicador de qualidade 
do laboratório. Os laboratórios acreditados para uma ou mais finalidades operam em 
conformidade com critérios técnicos e padrões internacionais e são legitimados pelos 
serviços que prestam. Pode-se, assim, distinguir a performance dos laboratórios acreditados 
da dos não acreditados, sabendo-se, contudo, que não se podem estabelecer critérios 
que indiquem menor qualidade de um laboratório pela sua condição de não acreditado. 

Temos, assim, a seguinte estrutura de regressão em corte transversal: 

UILi = α0+ α1cobri+ α2coexti+ α3cai+α4copi + α5aci+εi; (5)

em que UILi é uma das possíveis formas de utilização da infraestrutura labo-
ratorial supradescrita; cobri e coexti são a cooperação com empresas no Brasil ou no 
exterior; cai e copi indicam se os custos de aquisição e os custos operacionais são 
“caros” ou “baratos”; aci indica se o laboratório é acreditado ou não; εi é o termo 
erro com as hipóteses usuais de normalidade, média zero e variância finita; e o 
subscrito i indica que os dados são em corte transversal referentes ao ano de 2012.  
O sinal e a significância dos parâmetros α indicam se a variável associada aumenta, 
diminui ou simplesmente não impacta na probabilidade de utilização da infraes-
trutura laboratorial devido à cooperação com empresas. Estimamos α pelo método 
Probit, cujos detalhes também estão em Cameron e Trivedi (2006). 

A tabela 2 tem as estatísticas descritivas das variáveis acima descritas. Com 
relação às atividades laboratoriais pesquisadas, dos 1.760 laboratórios da amostra, 
1.681 realizaram alguma atividade de pesquisa, sendo 84,53% atividade contínua. 
Com relação às atividades de ensino, dos 1.510 laboratórios que fizeram algo, 45,83% 
o fizeram continuamente; 1.201 laboratórios trabalharam no desenvolvimento de 
tecnologias, sendo que 51,62% deles sem interrupção; 1.207 prestaram serviços 
técnico-científicos, sendo quase um terço contínuos. A prestação de serviços tecno-

29. As respostas dadas às perguntas que geraram as variáveis dependentes e explicativas deste capítulo não são valores 
contábeis precisos e auditáveis, mas refletem a percepção dos responsáveis pelos laboratórios sobre estes quesitos.
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lógicos e/ou de extensão tecnológica, no entanto, é pequena: 795 laboratórios, sendo 
17% continuamente. É razoável considerar que os laboratórios possam realizar mais 
de uma das atividades descritas simultaneamente. Considerando a possibilidade de 
mix de atividades, temos todos os 1.760 laboratórios, sendo que 98% deles fazem 
algo continuamente. Ou seja, os laboratórios da amostra são utilizados sistemática e 
continuamente. Porém a utilização contínua para um fim específico não é tão elevada. 

Com relação à cooperação, cerca de 50% dos laboratórios cooperaram com 
empresas do Brasil, mas apenas um quarto com empresas do exterior. Apenas 
8,64% dos laboratórios são acreditados, logo, menos de 10% podem ser consi-
derados “bons”. Mais de 80% dos laboratórios têm custo operacional “caro”, e 
menos de um quarto tem custos de aquisição dos equipamentos e softwares “caros”.  
Ou seja, equipar os laboratórios é em geral relativamente barato, mas mantê-los é 
em geral relativamente caro. E a cooperação com as empresas do Brasil é o dobro 
da cooperação com as empresas do exterior.

TABELA 2
Laboratórios – estatísticas descritivas 

Variáveis dependentes Frequência (%) Laboratórios 

Atividades contínuas de pesquisa 84,53 1.681 

Atividades contínuas de ensino 45,83 1.510 

Desenvolvimento contínuo de tecnologias 51,62 1.201 

Prestação contínua de serviços técnico-científicos 30,67 1.207 

Prestação contínua de serviços tecnológicos 
e/ou extensão tecnológica

17,61 795 

Mix de atividades laboratoriais 98,75 1.760 

Variáveis explicativas

Cooperação com empresas do Brasil 53,15 1.760 

Cooperação com empresas do exterior 24,70 1.760 

Laboratório acreditado 8,64 1.760 

Custos de aquisição dos equipamentos 
e softwares “caros” 

23,41 1.760 

Custos operacionais do laboratório “caros” 86,03 1.760 

Fonte: Ipea (2013).
Elaboração do autor.

A tabela 3 traz os resultados das regressões Probit em corte transversal. 
Queremos verificar prioritariamente se a cooperação com empresas aumenta a 
probabilidade de ocorrência de atividades laboratoriais, isoladamente ou de algum 
mix. Adicionalmente, checamos se outras características observáveis relevantes dos 
laboratórios também afetam a chance de ocorrência de atividades nos laboratórios. 

Percebemos que a cooperação com empresas no Brasil aumenta a probabilidade 
de ocorrência contínua de atividades de pesquisa, desenvolvimento de tecnologias 
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e prestação de serviços tecnológicos; mas não impacta na ocorrência contínua de 
atividades de ensino, prestação de serviços técnicos científicos ou mix de atividades 
laboratoriais. Já a cooperação com empresas do exterior aumenta apenas a chance 
de ocorrência contínua de atividades de pesquisa. 

O fato de o laboratório ser acreditado e, portanto, melhor, a priori, que os 
outros está positivamente associado a atividades contínuas de pesquisa, de prestação 
de serviços técnico-científicos e prestação de serviços tecnológicos. Mas os labora-
tórios com custos de aquisição dos equipamentos e softwares “caros” aumentam a 
probabilidade de ocorrência contínua apenas de atividades de pesquisa. Por fim, 
laboratórios com custos operacionais do laboratório “caros” aumentam apenas a 
chance de prestação contínua de serviços técnico-científicos. 

Ou seja, a atividade laboratorial contínua mais relevante para fins de cooperação 
com empresas é a pesquisa. Para as outras atividades, a pesquisa tem importância 
secundária. A associação entre laboratórios creditados, pesquisa e prestação de ser-
viços, sejam técnico-científicos, sejam tecnológicos, é algo que tem apelo intuitivo 
imediato. Já os custos de equipar ou manter, via de regra, não aumentam a proba-
bilidade de ocorrência de atividade laboratorial, ao contrário, sugerem que ambos 
os custos são pouco relevantes para a ocorrência das atividades aqui consideradas, 
isolada ou conjuntamente. Não há registro de estudos desta natureza, logo, não é 
possível comparar com outras evidências para o Brasil ou para outros países.

TABELA 3
Laboratórios – regressões Probit em corte transversal 

Atividades 
contínuas de 

pesquisa

Atividades 
contínuas de 

ensino

Desenvolvimen-
to contínuo de 

tecnologias

Prestação contínua 
de serviços técni-

co- científicos

Prestação contí-
nua de serviços 

tecnológicos

Mix de 
atividades 

laboratoriais

Constante 0,70* -0,24* 0,32* -0,76* -0,14* 2,73*

Cooperação com 
empresas do Brasil

0,28* 0,079 0,14*** -0,13 0,25*** 0,34

Cooperação com 
empresas do exterior

0,20*** 0,083 0,17** 0,078 -0,07 -0,18

Laboratório  
acreditado

0,16*** -0,05 0,11 0,37* 0,26** -1,03*

Custos de aquisição 
dos equipamentos 
e softwares “caros”

0,17*** 0,11 - 0,12 0,03 0,27 -0,22

Custos operacionais 
do laboratório 
“caros”

-0,50* -0,12 -0,34* 1,18* 0,21 0,23

Laboratórios 1.681 1.510 1.201 1.027 795 1.760

Fonte: Ipea (2013).
Elaboração do autor.
Notas: * Nível de significância a 1%.

** Nível de significância a 5%.
*** Nível de significância a 10%. 
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4 CONCLUSÃO 

A evidência empírica aqui obtida é consoante com o debate e as evidências recentes 
para os Estados Unidos e países europeus. 

Por um lado, o conjunto de resultados obtidos a partir da Pintec sugere que a 
cooperação direta ou indireta no uso de infraestrutura laboratorial é efetivamente 
relevante para P&D externa e contínua; que a interação com instituições estrangeiras 
é baixa; e que as universidades são instituições particularmente importantes para 
cooperação entre as alternativas aqui consideradas. Logo, incentivos à cooperação 
para o uso de infraestrutura laboratorial deveriam focar na geração de P&D externa 
e contínua; e na interação entre empresas e universidades e empresas e instituições 
de testes e ensaios localizadas no exterior. 

Além disso, tais resultados sinalizam que a cooperação direta ou indireta 
no uso de infraestrutura laboratorial é efetiva quando o grau de complexidade 
da atividade inovadora requer mais informação. Universidades e institutos de 
pesquisa estão entre as instituições relevantes para cooperação para inovação, e 
os objetos de cooperação mais significativos são P&D e ensaios para teste. In-
centivos à cooperação para uso de infraestrutura laboratorial deveriam focar na 
geração de inovação em produto e para o mundo e na interação entre empresas e 
universidades e empresas e instituições de testes e ensaios localizadas no exterior. 

Por outro lado, a evidência empírica obtida a partir do survey sugere que os 
laboratórios da amostra são utilizados sistemática e continuamente, porém com 
utilização contínua para um fim específico não tão elevada; que equipar os labo-
ratórios é em geral relativamente barato, mas mantê-los é em geral relativamente 
caro; e que a cooperação com as empresas do Brasil é o dobro da cooperação com 
as empresas do exterior. Indicam também que a atividade laboratorial contínua 
relevante para fins de cooperação com empresas é a pesquisa; que a prestação de 
serviços, seja técnico-científico, seja tecnológico, e a pesquisa estão associados a 
laboratórios acreditados (o que tem apelo intuitivo imediato); e que os custos de 
equipar ou manter, via de regra, não aumentam a probabilidade de ocorrência de 
utilização de infraestrutura laboratorial. Este conjunto de evidências indica que 
o uso focado de infraestrutura laboratorial e a cooperação com empresas estão 
significativamente associados. 

Entre estudos futuros nos termos aqui apresentados, apontamos análises  
setoriais, haja vista o pontencial de forte componente específico de um determi-
nado ramo de atividade.
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ANEXO

TABELA 1
Impactos do uso de fontes de informação 
1A – Sobre pesquisa e desenvolvimento (P&D)

Interna Externa Contínua

Constante 3,56* -1,3* 0,036

Universidades e institutos de pesquisa 0,13 0,62 * 0,50*

Centros de capacitação -0,03 0,095** 0,067

Instituições de testes, ensaios e certificações 0,14 0,30* 0,3*

Fontes: IBGE (2005; 2007; 2010).
Elaboração do autor. 
Notas: * Nível de significância a 1%.

** Nível de significância a 5%.
*** Nível de significância a 10%.

Obs.: Todas as regressões têm 7.046 observações. 

1B – Sobre inovação 

Produto Processo Firma Mercado Brasil Mundo

Constante 1,22* 0,48* 1,04* -0,78* 0,46* -2,78*

Universidades e institutos de pesquisa 0,0061 1,89* -0,1288** 0,48* 0,042 0,61*

Centros de capacitação 0,1132*** 0,206* 0,048 0,098* 0,13* -0,117

Instituições de testes, ensaios e certificações 0,30* 0,201* 0,29 0,36* 0,12* 0,248*

Fontes: IBGE (2005; 2007; 2010).
Elaboração do autor. 
Notas: * Nível de significância a 1%.

** Nível de significância a 5%.
*** Nível de significância a 10%.  

Obs.: Todas as regressões têm 7.046 observações.

TABELA 2
Impactos do uso de fontes de informação por localização da fonte – Brasil ou exterior
2A – Sobre P&D 

Interna Externa Contínua

Constante 3,24* -1,26* 0,04

Universidades e institutos de pesquisa – Brasil -0,067 0,56* 0,46*

Universidades e institutos de pesquisa – exterior 0,24 0,47* 0,97*

Centros de capacitação – Brasil 0,09 0,08 0,095

Centros de capacitação – exterior -0,88** 0,34*** -0,36

Instituições de testes, ensaios e certificações – Brasil 0,078 0,24* 0,26*

Instituições de testes, ensaios e certificações – exterior -0,65* 0,67* 0,15

Fontes: IBGE (2005; 2007; 2010).
Elaboração do autor. 
Notas: * Nível de significância a 1%.

** Nível de significância a 5%.
*** Nível de significância a 10%.

Obs.: Todas as regressões têm 7.046 observações. 
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2B – Sobre inovação 

Produto Processo Firma Mercado Brasil Mundo

Constante 1,22* 0,47* 1,04* -0,77* 0,45* -2,71*

Universidades e institutos de pesquisa – Brasil 0,012 0,18* -0,07 0,43* -0,04 0,60*

Universidades e institutos de pesquisa – exterior -0,27*** 0,18 -0,085 0,70* -0,18** 0,51*

Centros de capacitação – Brasil 0,11** 0,21* 0,054 0,089 0,12* -0,12

Centros de capacitação – exterior 0,70** 0,13 0,154 0,367 0,35** -0,22

Instituições de testes, ensaios e certificações – Brasil 0,27* 0,18* 0,012 0,312* 0,13* 0,13

Instituições de testes, ensaios e certificações – exterior 0,39* 0,43* -0,27* 0,755* 0,14*** 0,38*

Fontes: IBGE (2005; 2007; 2010).
Elaboração do autor. 
Notas: * Nível de significância a 1%.

** Nível de significância a 5%.
*** Nível de significância a 10%.

Obs.: Todas as regressões têm 7.046 observações. 

TABELA 3
Impactos da cooperação
3A – Sobre P&D 

Interna Externa Contínua

Constante 3,31* -0,97* 0,29*

Universidades e institutos de pesquisa -0,32*** 0,85* 0,91*

Centros de capacitação 0,38** 0,38* 0,097

Fontes: IBGE (2005; 2007; 2010).
Elaboração do autor. 
Notas: * Nível de significância a 1%.

** Nível de significância a 5%.
*** Nível de significância a 10%.

Obs.: Todas as regressões têm 7.046 observações. 

3B – Sobre inovação

Produto Processo Firma Mercado Brasil Mundo

Constante 1,35* 1,12*** -0,50* 1,02* 0,54* -2,44*

Universidades e institutos de pesquisa 0,24* 0,15** 0,95* -0,15** -0,026 0,87*

Centros de capacitação 0,17 0,26*** 0,12 0,20** 0,16** -0,23

Fontes: IBGE (2005; 2007; 2010).
Elaboração do autor. 
Notas: * Nível de significância a 1%.

** Nível de significância a 5%.
*** Nível de significância a 10%.

Obs.: Todas as regressões têm 7.046 observações. 
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TABELA 4
Impactos da cooperação dado o objeto da cooperação
4A – Sobre P&D 

Interna Externa Contínua

Constante 3,27* -0,94* 0,30*

Universidades e institutos de pesquisa – P&D 0,72* 0,87* 0,92*

Universidades e institutos de pesquisa – assistência técnica 0,11 -0,02 0,18

Universidades e institutos de pesquisa – treinamento 0,36 0,037 0,51*

Universidades e institutos de pesquisa – desenho industrial -0,95* 0,16 -0,13

Universidades e institutos de pesquisa – Ensaio para teste -0,18 0,22** 0,15

Centros de capacitação – P&D 0,79 -0,26*** 0,13

Centros de capacitação – assistência técnica 0,78 0,13 0,04

Centros de capacitação – treinamento -0,52** 0,57* 0,18

Centros de capacitação – desenho industrial -1,31*** 0,44 0,83***

Centros de capacitação – ensaio para teste 0,91 -0,18 0,13

Fontes: IBGE (2005; 2007; 2010).
Elaboração do autor. 
Notas: * Nível de significância a 1%.

** Nível de significância a 5%.
*** Nível de significância a 10%.  

Obs.: Todas as regressões têm 7.046 observações.

4B – Sobre inovação

Produto Processo Firma Mercado Brasil Mundo

Constante 1,36* 0,65* 1,02* -0,47* 0,54* -2,34*

Universidades e institutos de pesquisa – P&D 0,19** 0,35* -0,06 0,78* -0,03 0,62*

Universidades e institutos de pesquisa – 
assistência técnica 

-0,034 0,012 -0,03 -0,09 0,05 0,11

Universidades e institutos de pesquisa – 
treinamento

0,0002 0,11 0,034 0,15 -0,014 0,02

Universidades e institutos de pesquisa – 
desenho industrial

-0,03 -0,005 0,39*** -0,38*** -0,004 -0,09

Universidades e institutos de pesquisa – 
ensaio para teste 

0,19 0,20*** -0,25* 0,46* -0,006 0,39*

Centros de capacitação – P&D 0,15 -0,08 0,008 -0,27 0,16 0,085

Centros de capacitação – assistência técnica 0,60** 0,12 0,14 0,28 0,15 0,10

Centros de capacitação – treinamento 0,13 0,40* 0,14*** 0,37* 0,14* 0,06

Centros de capacitação – desenho industrial -0,48 -0,18 -0,25 0,12 -0,54** 0,24

Centros de capacitação – Ensaio para teste -0,11 0,10 0,15 -0,28 -0,25* 0,12

Fontes: IBGE (2005; 2007; 2010).
Elaboração do autor. 
Notas: * Nível de significância a 1%.

** Nível de significância a 5%.
*** Nível de significância a 10%.  
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