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RESUMO 
 

 
Esta dissertação tem por objetivos revisar alguns estudos quantitativos de transbor-
damentos de conhecimento e testar suas ferramentas num aglomerado brasileiro. 
Estes métodos são amplamente utilizados na literatura internacional e, após esta 
revisão, foi executada uma pesquisa no Sistema Local de Produção (SLP) de Tecno-
logia da Informação e Comunicação (TIC) de Campinas. A discussão sobre as ca-
racterísticas, qualidades e limitações destes cinco tipos de estudos (função produ-
ção de conhecimento, citação de patentes, mobilidade de trabalhadores qualificados, 
comércio de novos produtos e contatos informais) levou a opção de aplicar uma 
pesquisa baseada principalmente no método dos contatos informais e, de modo ex-
ploratório, numa variante da citação de patentes que usa as citações de artigos cien-
tíficos como indicador primordial. O questionário foi respondido por profissionais da 
região que atuam em atividades de TIC. Entre os resultados da pesquisa alguns se 
sobressaem. Primeiro, há uma expressiva presença de transbordamentos de conhe-
cimento na região de Campinas e esta é uma importante forma de obtenção de co-
nhecimento por parte dos funcionários das empresas do ramo de TIC. Segundo, os 
funcionários com maiores capacitações e com maior experiência no setor tendem a 
obter conhecimento mais valioso de seus colegas. Terceiro, os funcionários de em-
presas multinacionais obtém menos conhecimento de seus contatos informais, pois 
têm acesso a outros meios para resolução de problemas dentro da própria firma, 
enquanto isso, os funcionários de empresas brasileiras tendem a recorrer a seus 
colegas para a resolução de problemas. Por fim, pela análise das citações de artigos 
científicos, foi possível evidenciar que o conhecimento está realmente concentrado 
uma vez que a grande maioria das citações são para trabalhos de autores vincula-
dos a instituições de Campinas.  

 
 

Palavras-chave: transbordamentos de conhecimento; Sistemas Locais de Produção; 
Tecnologia da Informação e Comunicação; contatos informais. 

 
   



 

 

ABSTRACT 
 
 
This dissertation goals are review some quantitative studies of knowledge spillovers 
and test its tools in a brazilian case. These methods are largely adopted in interna-
tional literature and, after the review, two of theses methods have been applied to the 
Campinas Information and Communication Technology (ICT) Local System. The dis-
cussion about characteristics, qualities and limitations of five types of studies (knowl-
edge production function, patent citation, mobility of skilled worker, commerce of new 
products and informal contacts) induced to adopt the informal contact method as the 
main tool of analysis and a variant of patent citation that uses scientific articles cita-
tions as the primordial indicator. The questionnaire was responded by professionals 
engaged in ICT activities in several Campinas’s firms. Among the results, some are 
more expressive. First, there is a great presence of knowledge spillovers at Campi-
nas region and it is an important way that ICT firm’s workers gain access to knowl-
edge. Second, more skilled employees and that with more experience tend to obtain 
more valorous knowledge from theirs colleagues. Third, the multinational’s workers 
gain less knowledge from theirs informal contacts because they has access to other 
forms inside the firm to solve problems, otherwise, the brazilian firms’ employees 
tend to use their colleagues to solve problems. Finally, with the analysis of scientific 
articles citations, it is possible to see some evidence that the knowledge is really lo-
cally concentrated because the great majority of citations are to works with authors 
linked to Campinas’ institutions. 
 
 

Keywords: knowledge spillovers, local systems, Information and Communications 
Technology; informal contacts.
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Introdução 

 

 

No cenário econômico atual, o conhecimento tem se mostrado um importante 

insumo para as mais diversas atividades industriais. Pesquisadores, formuladores de 

políticas e empreendedores têm buscado maneiras de promover uma maior disse-

minação e aproveitamento do conhecimento visando especialmente fortalecer de-

terminados setores da economia mais dependentes de conhecimento. Este é o caso 

das atividades de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) que têm papel 

central na política industrial de diversos países, já que é um dos vetores do padrão 

produtivo corrente. Os produtos e serviços de TIC são utilizados pelos mais variados 

setores produtivos, dando dinamismo para o sistema econômico como um todo.  

Além disso, nas duas últimas décadas, houve um acréscimo tanto no peso re-

lativo quanto absoluto dos produtos e serviço de TIC na economia global. Com esta 

expansão, países que eram simples usuários de tecnologia passaram a ocupar posi-

ções importantes no grupo de produtores internacionais de TIC. Alguns destes paí-

ses inclusive superaram a ausência de capacitações neste tipo de atividade e con-

seguiram desenvolver um parque produtivo em segmentos deste setor como Israel, 

Índia e Irlanda, no ramo de software, e Taiwan e Coréia do Sul, que desenvolveram 

sua indústria nacional de eletrônicos. 

Tanto para tradicionais países exportadores de produtos e serviços de TIC 

como para os novos players, o conhecimento mostra-se um insumo fundamental 

para desenvolver e manter a capacidade inovativa necessária para a dinâmica do 

setor. Em boa medida, isto tem levado os competidores deste segmento industrial a 

fomentar mecanismos de aprendizagem que propiciem a aquisição de conhecimento 

e a formação de habilidades e competências relacionadas com as TIC.  

As fontes desse conhecimento apreendido podem ser internas ou externas à 

empresa. As fontes internas são aquelas oriundas de estruturas internas à firma co-

mo a experiência obtida na produção e no uso ou pelo processo de P&D formal. As 

externas são as advindas de contatos da empresa com outros agentes, como a inte-

ração com outras empresas, a mobilidade de funcionários e os transbordamentos de 

conhecimento. Este trabalho trata especificamente dessa última forma de aprendi-

zado externo, que ocorre por meio de fluxos incidentais de conhecimento, conheci-
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dos tecnicamente como transbordamentos de conhecimento, ou pelo seu termo in-

glês knowledge spillovers. 

As aglomerações de empresas são referidas na literatura por diversos termos: 

distritos industriais, arranjos produtivos locais, sistemas locais de produção, clusters 

de empresas, millieux inovadores, parques tecnológicos, sistemas locais de inova-

ção. Essa pluralidade de termos é utilizada para representar os fenômenos corres-

pondentes aos vários cortes epistemológicos realizados por pesquisadores de diver-

sas áreas do conhecimento. As diferenças entre esses termos já foram discutidas 

por outros autores e não serão tratadas nesse trabalho. No entanto, vale ressaltar 

que esses estudos compartilham a idéia que empresas em atividades econômicas 

correlatas e fisicamente próximas tendem a obter vantagens competitivas frente as 

que atuam de forma isolada. 

Para este estudo, optou-se pelo termo Sistemas Locais de Produção (SLP) 

que permite abordar de maneira sistêmica a interação dos agentes presentes nestes 

aglomerados de empresas, independentemente de seu grau de estruturação. Além 

de SLPs, estas aglomerações serão tratadas por clusters neste trabalho, que apesar 

de ser um termo mais genérico, se adequa bem às realidades estudadas. 

Os transbordamentos de conhecimento estão presentes em todas as formas 

de organização industrial, mas sua presença é significativamente maior em configu-

rações produtivas caracterizadas pela proximidade cultural e geográfica. Esse fenô-

meno não é pouco freqüente, nem tampouco recente no setor de TIC. Os clusters 

regionais que concentram empresas de TIC têm papel importante, pelo menos, des-

de os anos 60, como são os casos do Vale do Silício e da Rota 128, ambos nos Es-

tados Unidos. Ultimamente, esse fenômeno da concentração espacial da produção 

tem sido ainda mais estudado e formas similares de organização industrial têm sido 

constituídas também em países que desenvolveram suas indústrias de TIC nos últi-

mos anos. 

As vantagens dos clusters industriais se devem a que empresas de um mes-

mo setor produtivo que estão localizadas numa mesma região conseguem obter 

maior eficiência do que teriam localizando-se isoladamente. Essa maior eficiência 

decorre das economias externas, sejam elas incidentais ou deliberadamente criadas 

pelos agentes. As economias externas incidentais, também conhecidas como exter-

nalidades marshallianas, podem ser de três tipos: (i) devido à disponibilidade de um 

denso conjunto de trabalhadores com habilidades e conhecimentos específicos do 
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setor; (ii) devido ao amplo número de fornecedores especializados de matéria-prima, 

componentes e serviços; e (iii) devido à maior disseminação local dos conhecimen-

tos e informações relativas ao setor que as empresas locais pertencem, ou seja, os 

transbordamentos de conhecimento. 

Se para a economia como um todo o conhecimento representa um insumo 

necessário, nos setores pautados pela rápida inovação tecnológica (farmacêutico, 

aeroespacial, e o próprio setor de TIC) o conhecimento é um insumo ainda mais crí-

tico devido à dinâmica tecnológica mais expressiva em que os ciclos de vida dos 

produtos costumam ser menores e a mudança de paradigma mais freqüente. Por-

tanto, para as empresas destes ramos, algumas vantagens decorrentes da localiza-

ção em SLPs, como os transbordamentos de conhecimento, podem ser importantes 

para melhorar ou criar competências no campo da inovação.  

De modo geral, ao aumentar o interesse pelos aglomerados produtivos e de 

modo especial os de alta tecnologia, voltou-se especial empenho para compreender 

os seus elementos e a importância relativa delas na formação e manutenção de no-

vos clusters. “Num nível geral, muitos dos artigos apontam a necessidade de con-

centrar mais esforços analíticos e empíricos para compreender sobre quais condi-

ções e quais processos conduzem para a emergência de novos clusters baseados 

em tecnologia” (Breschi & Malerba, 2001, p. 820, tradução nossa). São objeto des-

ses estudos: a disponibilidade de mão-de-obra, as ligações externas dos clusters, as 

instituições de apoio, as políticas públicas. 

 É neste contexto que se encaixa o objetivo desta dissertação, revisar um con-

junto de métodos quantitativos de avaliação dos transbordamentos de conhecimento 

geograficamente localizados utilizados na literatura internacional. E, a partir da revi-

são destes métodos, discorrer sobre instrumentos que permitam avaliar os transbor-

damentos de conhecimento de modo adequado ao setor de TIC no Brasil e aplicá-

los ao SLP deste setor em Campinas.  

Estes métodos são no total cinco: função produção de conhecimento, citação 

de patentes, mobilidade de trabalhadores, comércio de novos produtos e contatos 

informais. Os quatro primeiros foram amplamente revisados por Feldman (1999) e o 

último posposto por Dahl & Pedersen (2004). 

O método da função produção de conhecimento, utiliza uma relação entre vá-

rios indicadores relacionados com os insumos e produtos do processo de inovação 

para verificar quando o conhecimento transborda. Já a citação de patentes, utiliza as 
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citações feitas a patentes especialmente importantes para extrair as informações 

relativas à localização dos inventores e verificar a proximidade dos que o citam. Des-

ta forma, pode verificar se o conhecimento flui mais facilmente em âmbito local. O 

terceiro método, da mobilidade de trabalhadores, analisa os vínculos de profissionais 

responsáveis pelos avanços no conhecimento de determinado campo científico-

industrial. Este método verifica os vínculos destes profissionais com as empresas 

que tornam seus inventos produtos comerciais para verificar como as empresas ob-

têm acesso a este tipo de conhecimento e se os transbordamentos levam a uma 

concentração geográfica. O método do comércio de novos produtos lida com os 

transbordamentos de conhecimento por meio do comércio internacional, verificando 

como os eles ocorrem em âmbito internacional. E, por fim, o método dos contatos 

informais obtém diretamente dos profissionais de um determinado aglomerado o pa-

drão de troca de conhecimento, ou seja, se ocorrem ou não os transbordamentos de 

conhecimento por contatos em outras empresas e sua relevância. 

De modo especial, a literatura tem dado bastante atenção aos transborda-

mentos de conhecimento, buscando compreender sua natureza, sua relevância e 

como gerar mecanismos que os tornem mais freqüentes e úteis para a obtenção de 

conhecimento. Sua existência e propagação no âmbito local estão relacionadas ao 

caráter tácito e complexo do conhecimento necessário para inovação. Por essas du-

as características, esse tipo de conhecimento apresenta uma série de dificuldades 

para ser transmitido por meios codificados e à distância.  

Nesse sentido, a proximidade física e, conseqüentemente, os vínculos sócio-

culturais gerados por essa proximidade proporcionam interações mais freqüentes, 

que são necessárias à transmissão do conhecimento por vias informais. Isso confere 

a uma região com uma particular concentração de um setor industrial de uma “cultu-

ra” relacionada com este ramo produtivo ou área do conhecimento. 

Porém, apesar do conhecimento ser informal e complexo, os transbordamen-

tos de conhecimento, para não serem analisados apenas caso a caso, demandam 

análises quantitativas. Nas últimas décadas, a utilização de indicadores vem ga-

nhando importância crescente como um instrumento de análise das atividades ino-

vativas. A construção de indicadores quantitativos contribui para analisar o desem-

penho dos clusters e dos sistemas nacionais de ciência, tecnologia e inovação, e 

servem de subsídio para o planejamento público e privado e para avaliar as políticas 

científicas. 
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Uma vez que os transbordamentos de conhecimento mostram-se como um 

dos elementos fundamentais para a chamada “economia do conhecimento”, muitos 

esforços têm-se depreendido na construção de indicadores para mensurá-los e ava-

liá-los. Porém, a natureza do conhecimento - complexo, tácito, de difícil transmissão 

por vias informais - dificulta sua mensuração e análise.  

O primeiro trabalho de maior relevância a introduzir o conceito de indicadores 

de transbordamento de conhecimento foi o artigo de Jaffe (1989), que utilizava a 

função produção de conhecimento, adaptando-a para esse tipo de insumo inovativo. 

Desde essa primeira contribuição, surgiram diversas variantes e outros indicadores 

foram desenvolvidos e adaptados às mais variadas necessidades e grupos de análi-

se. Muitas dessas contribuições foram agrupadas e revisadas por Feldman (1999). 

 Após revisar os métodos e suas características, optou-se por adotar um ques-

tionário baseado no método dos contatos informais e de modo exploratório nas cita-

ções de patentes, porém, adaptando-o para usar citações de artigos científicos. Es-

tes métodos foram modificados para as especificidades do setor de TIC e transfor-

mados em um questionário.  A pesquisa foi respondida por 59 funcionários de 18 

empresas da região de Campinas. Por meio deste instrumento, pode-se fazer uma 

boa caracterização dos transbordamentos de conhecimento neste cluster1.  

Com base neste questionário, evidenciaram-se características importantes re-

lacionadas com o cluster. É o caso da importância da Unicamp na formação de pro-

fissionais para o setor (47% dos entrevistados estudaram na Unicamp) e do menor 

contato das multinacionais com as demais empresas, como é possível depreender 

da menor proporção de funcionários destas empresas que obtêm conhecimento por 

meio de seus contatos. Ficou patente também a ocorrência de transbordamentos de 

conhecimento, pois a grande maioria dos profissionais entrevistados obtém conhe-

cimento por contatos informais (78% da amostra). Além disso, os transbordamentos 

por meio dos contatos informais mostraram-se muito importantes uma vez que 37% 

dos respondentes que recebiam conhecimento dos seus contatos o classificavam 

como sendo informações de alto valor. Entre outros achados, também é possível 

indicar que quanto maior a experiência do profissional, o conhecimento obtido por 

este meio é mais importante e mais específico.  

                                                 
1 O método do comércio de novos produtos foi descartado porque se restringe aos transbordamentos 
de conhecimento entre países. 
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No que diz respeito à análise de citações de artigos científicos, foi possível e-

videnciar a importância dos vínculos acadêmicos locais. Nos trabalhos acadêmicos 

feitos pelos entrevistados mais de 70% das citações feitas pelos artigos dos entre-

vistados para autores nacionais eram para trabalhos de pesquisadores também lo-

calizados em Campinas. 

Os resultados dessas análises estão consubstanciados nos seis capítulos  

desta dissertação. No primeiro capítulo, são abordados a dimensão geográfica da 

atividade produtiva sob a óticas dos SLPs, o papel do conhecimento nas aglomera-

ções, os processos de aprendizado nestas aglomerações e o papel dos contatos 

informais, tratando os transbordamentos de conhecimento do ponto de vista concei-

tual e a função do conhecimento nos clusters. 

No segundo capítulo, as principais formas de mensurar os transbordamentos 

de conhecimento utilizados na literatura internacional são apresentadas: os métodos 

da função produção de conhecimento, da citação de patentes, da mobilidade de tra-

balhadores, do comércio de novos produtos e dos contatos informais. São discutidos 

o contexto em que surgiram estas ferramentas de mensuração, sua forma de cons-

trução e algumas controvérsias conceituais que foram levantadas na literatura. 

No capítulo seguinte são feitas as considerações metodológicas para os mé-

todos apresentados no segundo capítulo e suas respectivas adaptações para este 

estudo. É justificada a escolha do método dos contatos informais e de uma variante 

da citação de patentes que utiliza citações a artigos científicos para verificar o fluxo 

de conhecimento. 

No quarto capítulo, descreve-se o setor de TIC e as aglomerações. Inicia-se 

com um panorama das TIC e um breve histórico, até uma pequena caracterização 

dos clusters atuais tanto em países desenvolvidos como em países sem prévias ca-

pacitações para o setor. No final, as características do SLP de Campinas são descri-

tas com base na literatura, o que serve para a análise dos resultados obtidos. 

O capítulo quinto corresponde à descrição do grupo de respondentes do 

questionário, levando em conta as suas limitações e aos resultados obtidos pelos 

dois métodos. Com base no método dos contatos informais, são apresentadas evi-

dências sobre diversos pontos como a existência dos transbordamentos de conhe-

cimento, sua importância, e como as redes de contatos dos profissionais mais expe-

rientes fornecem conhecimento mais relevante. O estudo de caráter exploratório u-

sando citações de artigos científicos chega a indícios de que o conhecimento flui 
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mais facilmente de forma local, uma vez que a grande maioria das citações é para 

trabalhos de pesquisadores sediados em Campinas.  

Por fim, o sexto e último capítulo apresenta as conclusões deste trabalho. 
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1. A dimensão geográfica da produção e os SLPs 

 

 

Nos últimos anos, o estudo da dimensão geográfica das atividades econômi-

cas tornou-se um tópico de pesquisa importante. O ressurgimento desse tema, que 

remonta ao trabalho pioneiro de Marshall (1920), relaciona-se com a evidência de 

que o melhor desempenho de certas regiões se mostrava, em última instância, rela-

cionado a recursos relativamente imóveis como conhecimento, capacitações e estru-

turas institucionais e organizacionais. 

Motivados por essa evidência, realizaram-se esforços significativos por estu-

dar a dimensão geográfica das atividades produtivas e inovativas e as suas implica-

ções para a aglomeração industrial, especialmente para os SLPs de pequenas e 

médias empresas (BRESCHI & MALERBA, 2001). 

O início da “redescoberta do espaço e do território como um fator econômico 

crucial” (Breschi & Malerba, 2001, p. 817, tradução nossa), foi marcado por uma sé-

rie de estudos que abrangiam diversas áreas do conhecimento e mesclavam carac-

terísticas teóricas e empíricas. Nos dizeres dos autores:  
Isso [esses estudos inicias] tipicamente envolvia uma mistura de trabalho 
empírico criativo e teorização aprazível com relevantes contribuições vin-
das não só de economistas, mas também de sociólogos e cientistas da or-
ganização. Sobretudo, à medida que esses desenvolvimentos foram flores-
cendo, economistas regionais e formuladores de políticas também começa-
ram a dar à tecnologia um lugar proeminente nas suas agendas de pesqui-
sa e de políticas (BRESCHI & MALERBA, 2001, p.817, tradução nossa).  
 

Essa tendência permaneceu nos estudos recentes, que visavam explicar as 

aglomerações regionais nos mais diversos setores da economia, envolvem duas ver-

tentes principais: (i) desenvolvimentos teóricos e (ii) novas evidências estatísticas. 

Sem querer fazer uma discussão exaustiva do tema, vale ressaltar alguns avanços 

obtidos nesses dois campos.  

Quanto ao desenvolvimento teórico recente, nota-se a grande relevância do 

estudo de Krugman (1991) que ao tratar da teoria da localização destacou o papel 

das externalidades, mas limitando o papel dos transbordamentos de conhecimento 

que no seu ver não sofriam nenhuma limitação geográfica. As reações a esta opini-

ão exposta no trabalho de Krugman (1991) ajudaram a revigorar as discussões rela-

cionadas com a natureza dos transbordamentos de conhecimento e empreender 
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avanços conceituais no que diz respeito a suas características.  Anos depois, Feld-

man (1999) produziu uma importante revisão bibliográfica sobre métodos quantitati-

vos até então predominantes na literatura: função produção de conhecimento, cita-

ção de patentes, mobilidade de trabalhadores qualificados e comércio de novos pro-

dutos. 

Por fim, Breschi & Lissoni (2001a e b), ao estudar as linhas dominantes de 

pesquisa empírica sobre os transbordamentos de conhecimento, levantaram uma 

série de deficiências na fundamentação teórica destes métodos. De modo especial, 

chamaram atenção a confusão presente em alguns trabalhos entre as externalida-

des do mercado de trabalho e os transbordamentos de conhecimento.  

Quanto às evidências estatísticas e seus instrumentos de mensuração pode-

se citar os trabalhos pioneiros de Jaffe (1989) e Acs et al (1992), que foram os pri-

meiros estudos a utilizar a função produção de conhecimento de Griliches (1979) 

para analisar os transbordamentos de conhecimento, iniciando a vertente empírica 

atual de estudos sobre os transbordamentos de conhecimento.  

Outro estudo de Jaffe et al (1993) deu origem ao método de citação de paten-

tes, que relaciona a localização dos autores de patentes para verificar como o co-

nhecimento se difunde por vias locais. Já Audretsch & Feldman (1996) produziram 

um dos estudos que utilizam a função produção de conhecimento mais citados que 

verificam a inovação por setores e entre os estados norte-americanos. Já os artigos 

de Branstetter (1996) e Zucker & Darby (1996) são bons exemplos de estudos usan-

do os métodos do comércio internacional e mobilidade de pessoal. 

Recentemente, o trabalho de Dahl & Pedersen (2004) verificou, aplicando 

questionários aos engenheiros de um cluster de empresas de equipamentos de co-

municação sem fio, a importância dos contatos informais como fonte de conheci-

mento. Este trabalho evidenciou a importância destes contatos informais como fonte 

de conhecimento e outras características relacionadas ao fluxo de conhecimento na 

região. 

Apesar de agrupados sobre uma mesma área de conhecimento, os estudos 

sobre as aglomerações industriais possuem diversas abordagens possíveis. Isto se 

deve em boa parte à grande variedade de áreas de abrangência, setores, grau de 

integração e complexidade, ainda encontra-se grande dificuldade em definir e men-

surar os diversos modos de colaboração presente nas aglomerações.  
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Como dito anteriormente, essas realidades serão referidas pelo termo Siste-

ma Local de Produção (SLP) ou, de modo genérico, cluster. Pode-se utilizar como 

referência a definição apresentada em Suzigan et al. (2003, p. 3) de sistemas locais 

de produção e inovação.  
“Referem-se a aglomerados de agentes econômicos, políticos e sociais, lo-
calizados em um mesmo território, que apresenta vínculos consistentes de 
articulação, interação, cooperação e aprendizagem. Incluem não apenas 
empresas – produtoras de bens e serviços finais, fornecedoras de insumos 
e equipamentos, prestadoras de serviços, comercializadoras, clientes, etc. 
e suas variadas formas de representação e associação – mas também ou-
tras instituições públicas e privadas voltadas à formação e treinamento de 
recursos humanos, pesquisa, desenvolvimento e engenharia, promoção e 
financiamento”. (SUZIGAN et al., p.3, 2003) 

 

Outras abordagens, como a adotada por Cassiolato & Lastres (2001), referem-

se a essas realidades como Arranjos Produtivos Locais que se caracterizam pelos 

vínculos envolvendo agentes localizados num mesmo território (sejam empresas, 

instituições públicas e privadas, etc.). Nesse caso, a interação entre esses agentes é 

relevante especialmente quando relacionada com inovação e pode ser fonte gerado-

ra de vantagens competitivas (CASSIOLATO & LASTRES, 2001). Porém, pode-se 

notar, até mesmo pela nomenclatura, que essa abordagem aponta menor importân-

cia para a organização sistêmica dos aglomerados, focando-se principalmente na 

aglomeração em si e na existência de interações. Devido a essa diferença conceitu-

al, os Sistemas Locais de Produção procuram englobar organizações mais comple-

xas, sejam elas estruturadas ou não. 

 Suzigan et al (2001) aponta importantes categorias analíticas do enfoque teó-

rico do estudo de SLPs: a história, pequenos eventos que provocam inovações, insti-

tuições de apoio, os contextos sociais e culturais e as políticas públicas. De certa 

forma, estas diversas categorias enfatizam a natureza única de cada cluster que a-

pesar de possuírem diversas similaridades entre si também são dotados de caracte-

rísticas únicas que o diferenciam de qualquer outra experiência2. 

Os benefícios que favorecem o surgimento e crescimento de um SLP estão in-

timamente relacionados com a proximidade física e a área de atuação das empresas 

localizadas no seu interior. Normalmente, os SLPs contêm diversas empresas de um 

conjunto de setores correlatos e com portes diversos. Além disso, estão presentes 

                                                 
2 Podem se diferenciar por diversos fatores como os antecedentes históricos, características específi-
cas da cadeia produtiva de um determinado setor, contexto sócio-econômico e cultural da região, as 
escolhas estratégicas e tecnológicas adotadas, etc. 
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nos SLPs uma série de entidades públicas e privadas que provêm apoio institucio-

nal, formação de pessoal e instituições de pesquisa que propiciam maior geração e 

difusão de conhecimento. 

Marshall (1920), ao estudar os distritos industriais ingleses do final do século 

XIX, diferenciou dois conceitos fundamentais das aglomerações industriais: econo-

mias internas e externas. As economias internas estão relacionadas com caracterís-

ticas da própria empresa que permitem ganhos de eficiência como o aumento de 

escala de produção de uma firma individual, melhorias na organização da produção 

ou maior eficiência dos recursos internos. 

Já as economias externas são aquelas geradas por mecanismos externos à 

firma, ou seja, pela aglomeração como um todo em determinada região e devido à 

especialização desses agentes. Essas economias, embora não possam ser atribuí-

das aos esforços de indivíduos pontuais, podem ser apropriadas por grande parte 

dessas firmas. As economias externas incidentais observadas por Marshall – tam-

bém conhecidas como externalidades marshallianas – são oriundas (i) da formação 

de um pool de mão-de-obra qualificada; (ii) da formação de um conjunto de fornece-

dores especializados e (iii) dos transbordamentos de conhecimento e tecnologia.  

 Tendo como pano de fundo os estudos de Marshall e diversas outras contri-

buições, Schmitz (1997) incorporou às externalidades marshallianas um conceito 

mais amplo que foi por ele denominado de eficiência coletiva. Ela representa a ori-

gem das vantagens competitivas obtidas pelas firmas de um SLP, que constitui ele-

mentos incidentais e deliberados. Os elementos incidentais ou passivos derivam da 

concentração geográfica e correspondem às externalidades marshallianas e o papel 

do agente comercializador. Os elementos deliberados, também são conhecidos co-

mo ações conjuntas, são atitudes tomadas pelos agentes de um cluster de modo 

coordenado para resolver problemas ou gerar vantagens coletivas para o SLP. São 

exemplos dessas ações deliberadas a formação de associações, consórcios de 

P&D, apoio para melhoria de aprendizado, cooperação tecnológica e comercial, os 

lobbies, ente outras. Apesar da sua natureza deliberada, as ações conjuntas não 

precisam ser instituídas formalmente (SCUR, 2006). 
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1.1. Externalidades Marshallianas 

 

 

Um dos fatores que explicam a formação de um SLP numa determinada regi-

ão são os retornos externos crescentes ou externalidades. Essas externalidades “es-

tão no cerne da discussão sobre clusters porque são elas que determinam a própria 

existência da aglomeração ao proporcionarem custos reduzidos para as empresas 

aglomeradas” (SUZIGAN et. al., 2002, pág 2). Ainda nos dizeres de Suzigan et al 

(2003): 
“São também chamadas de economias externas marshallianas e incluem 
vantagens decorrentes (1) da existência de um denso mercado local de 
mão-de-obra especializada; (2) das facilidades de acesso a fornecedores 
de matérias-primas, componentes, insumos e serviços especializados e, 
muitas vezes, também de máquinas e equipamentos, e (3) da maior disse-
minação local de conhecimentos especializados que permitem rápidos pro-
cessos de aprendizado, criatividade e inovação”. (SUZIGAN et al, p.3, 
2003) 

 

A última vantagem apresentada por Suzigan et al (2003) diz respeito aos 

transbordamentos de conhecimento (knowledge spillovers) que decorrem inciden-

talmente das interações cotidianas entre produtores, usuários, fornecedores, compe-

tidores, universidades, centros de pesquisa e outros atores do sistema local de pro-

dução3. 

Essas externalidades são apresentadas por Breschi & Lissoni (2001a) referin-

do-se às economias por elas proporcionadas, como segue:  

As economias de especialização estão relacionadas com a capacidade de uma 

determinada localidade industrial suportar um maior número de fornecedores locais 

especializados em bens intermediários como insumos e serviços específicos à in-

dústria. Muitos desses se instalam na localidade exatamente para atender a deman-

da desses produtos e serviços especiais. Esse adensamento permite que as empre-

sas obtenham maior variedade de produtos, especialização e o menor custo dos for-

necedores – devido ao menor custo de transporte e estoque, volume. Por isso, pode 

proporcionar preços melhores, ampliando as vantagens competitivas das empresas 

inseridas no cluster (BRESCHI & LISSONI, 2001a).  

                                                 
3 Nos dizeres de Marshall (1920) “os segredos da profissão deixam de ser segredos e ficam soltos no 
ar...” (Tradução livre). 
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Já as economias do mercado de trabalho surgem porque empresas próximas 

fisicamente atraem e formam pools de trabalhadores com habilidades similares e, 

em geral, qualificados para as funções que irão desempenhar em um determinado 

setor da economia. Esses trabalhadores são formados por instituições de ensino 

formalmente estabelecidas ou pelas próprias empresas do ramo. Dessa forma, di-

versas empresas buscam instalar-se no SLP em busca de trabalhadores qualifica-

dos (BRESCHI & LISSONI, 2001a).  

Os transbordamentos de conhecimento são as informações sobre o processo 

produtivo e o mercado que fluem mais facilmente entre agentes localizados dentro 

de uma mesma área, graças aos vínculos locais que fomentam a confiança recípro-

ca e freqüentes contatos face a face. Além disso, esses transbordamentos de co-

nhecimento possuem caráter cumulativo, quanto maior sua ocorrência, maior é a 

propensão de que ocorram novos transbordamentos que enriquecem o conhecimen-

to local. Por isso, clusters regionais oferecem maiores oportunidades de inovação 

para as firmas do que se situassem em localidades esparsas. O conhecimento não 

fica confinado aos limites da empresa e passa a “circular” entre os agentes (BRES-

CHI & LISSONI, 2001a).  

Apesar de todas essas economias estarem presentes em um SLP, elas possu-

em naturezas distintas. As economias de especialização e de mercado de trabalho 

são externalidades pecuniárias ou de renda, assim chamadas por serem mediadas 

pelo mercado. As externalidades pecuniárias permitem às empresas co-localizadas 

terem acesso a insumos e mão-de-obra a preços inferiores aos obtidos por suas ri-

vais em outros locais; as firmas obtêm essas vantagens através do mercado de tra-

balho e do mercado de produtos ou serviços. Os transbordamentos de conhecimen-

to, por sua vez, são externalidades “tecnológicas”, de origem incidental e materiali-

zam-se por interações não-mercadológicas e, a princípio, são igualmente acessíveis 

a todos os membros da comunidade local (BRESCHI & LISSONI, 2001a). 

 

 

1.2. Conhecimento e aprendizado 
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Antes de aprofundar na discussão sobre os transbordamentos de conheci-

mento, é importante compreender o papel e as características do conhecimento e 

suas formas de aprendizado. 

O conhecimento humano pode ser dividido em dois grandes grupos de acordo 

com a forma de reter e exprimir: o conhecimento articulado explicitamente (conheci-

mento codificado ou explícito) ou manifestado implicitamente (conhecimento tácito) 

(NONAKA & TAKEUCHI, 1995). O conhecimento codificado é gerado por dedução 

lógica, expresso e adquirido por representações formais e pode ser adquirido sem 

que o indivíduo participe da sua construção. Por estar expresso formalmente, pode 

ser livremente distribuído, é facilmente transferível e pode ficar disponível para as 

organizações. Dessa forma, está relacionado com um entendimento passivo e con-

ceitual (SCUR, 2006). 

O conhecimento tácito, por sua vez, não pode ser articulado ou codificado, es-

tá relacionado com o know-how e inclui, em alguns casos, participação ativa e vi-

vencial para que haja o aprendizado. Esse tipo de conhecimento está embedded 

(enraizado) – como definido por Granovetter (1985) - nas habilidades de cada indiví-

duo e na sua capacidade de perceber, reconhecer e extrapolar padrões. É aquele 

incorporado em hábitos e rotinas e por esse meio o conhecimento prático é utilizado 

por indivíduos e organizações (SCUR, 2006). Ao falar do conhecimento tácito, Dosi 

(1988) recorre ao estudo de Polanyi (1967), para afirmar que: 

 “A dimensão tácita (tacitness) se refere àqueles elementos do conheci-
mento (...) que os indivíduos possuem que são mal definidos, não-
codificados, não-publicado, os quais eles próprios não podem expressar 
completamente e que difere de pessoa para pessoa, mas que pode em cer-
ta medida ser compartilhado por colaboradores e colegas que tem uma ex-
periência comum.” Dosi (1988, p. 1126, tradução nossa). 
 

Porém, ao fazer uma distinção entre esses dois tipos de conhecimento, é im-

portante evitar assumir que só existem conhecimentos puramente codificados ou 

puramente tácitos. Na realidade, os conhecimentos tácito e explícito não são contra-

postos ou desconexos, há uma extensa “zona cinzenta” entre esses dois tipos de 

conhecimento e, segundo Scur (2006), esses conhecimentos são complementares. 

Portanto, “não há dois tipos de conhecimento, mas duas dimensões mutuamente 

interdependentes, uma vez que se acredita que a dimensão explícita está baseada 

na dimensão tácita previamente interiorizada” (SCUR, 2006, p. 55). 
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Do ponto de vista da empresa, o conhecimento técnico-organizacional é um 

insumo não-material fundamental para as atividades inovativas. Porém, a grande 

maioria do estoque de conhecimento de uma firma não é adquirida de uma só vez. 

O novo conhecimento é fruto da incorporação, desenvolvimento, geração e difusão 

de novas idéias envolvendo vários agentes e fontes de conhecimento. Dessa forma, 

esse é um processo constante de aprendizado e inovação. 

Uma vez que esses processos de aprendizado dependem de agentes e po-

dem estar geograficamente circunscritos, pode-se afirmar que pelo menos boa parte 

do conhecimento não é um conhecimento geral, nem universalmente disponível, 

mas extremamente contextualizado e localizado.  É por isso que há alguns ramos do 

conhecimento que dependem essencialmente de algumas poucas instituições ou 

pesquisadores localizados. Além disso, quando é necessário realizar algum tipo de 

desenvolvimento num setor como esses, não há outra solução que contratar os ser-

viços de alguns desses profissionais ou formar algum funcionário enviando-o para 

um período de formação nestas instituições. Para evidenciar isso, basta pensar no 

mercado de tecnologias (licenças, consultorias, etc.) para incorporar algum conhe-

cimento novo aos produtos. 

Além disso, como esse tipo de conhecimento está incorporado (embedded) 

em pessoas e rotinas da empresa, o conhecimento tecnológico-organizacional e a 

acumulação de competências tornam-se parte essencial de uma empresa que dese-

ja desenvolver ou manter sua capacidade inovadora. Portanto, a firma inovadora é 

necessariamente pautada pela produção e acumulação de conhecimento. 

Para que um novo conhecimento seja assimilado e transposto em rotinas, as 

empresas precisam estar dotadas de capacidade de absorção. Cohen & Levinthal 

(1990) afirmam que essa capacidade se traduz na habilidade do receptor de assimi-

lar, valorar e usar o conhecimento transferido. Portanto, a transferência de conheci-

mento só é realmente realizada quando há a devida absorção por parte do ator que 

o recebe. Dessa forma, e não é possível verificar a relevância da transmissão de 

conhecimento se não existem as devidas competências para absorvê-lo. 

A existência de mecanismos de transferência de conhecimento depende do 

tipo de conhecimento a ser transferido: codificado ou tácito. A transferência de co-

nhecimento codificado se dá pelo compartilhamento de estruturas padronizadas 

(modelos, fórmulas, tabelas, gráficos) ou por meios de comunicação formais (corres-

pondência, livros, conferências, reuniões). Já o conhecimento tácito, por envolver 
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vários aspectos vivenciais-experimentais, possui uma série de barreiras que dificul-

tam a sua transmissão. Seu aprendizado é feito quase que exclusivamente de modo 

presencial, com um prazo de tempo longo e com custos significativamente mais al-

tos. No dizer de Scur:  
““... Nem todo o conhecimento pode ser simplesmente transferido. O co-
nhecimento tácito relacionado com as habilidades, rotinas, know-how, ou 
competências específicas derivadas da experiência, não pode ser codifica-
do e, conseqüentemente, fácil de ser transferido, ao contrário do conheci-
mento científico, abstrato, relacionado ao entendimento teórico ou a princí-
pios científicos. (SCUR, p.60, 2006). 

 

A relevância e intensidade dos transbordamentos de conhecimento – que se-

rão abordados adiante – dependem, portanto, de uma série de características como 

a diferença dos estoques de conhecimento das firmas, a relevância do conhecimen-

to, relações verticais e horizontais entre agentes, regime de apropriabilidade do se-

tor, etc. Além disso, se o conhecimento transbordado depende da capacidade de 

interpretação e decodificação, ele estará mais presente em ambientes que possuem 

um entendimento comum maior e maior nível de interações. Nesses ambientes, a 

troca de partes de conhecimento se intensifica – ou seja, ocorrem mais transborda-

mentos de conhecimento - e há maior propensão à inovação. Compreende-se, por-

tanto, que os transbordamentos de conhecimento enriquecem a base de conheci-

mento do aglomerado. 

Dosi (1988), ao estudar os padrões de inovação, comenta que o comprome-

timento de recursos para esse fim depende da percepção por parte das empresas 

de oportunidades tecnológicas e da existência de incentivos que permitam esses 

agentes extraírem lucros de seus investimentos em inovação. Porém, para tirar pro-

veito dessas oportunidades tecnológicas o autor afirma que as empresas precisam 

compreender que “as características específicas, cumulativa e tácita de parte do co-

nhecimento tecnológico implica que tanto as oportunidades de inovação realizadas 

como as competências para alcançá-las são em boa medida locais e específicos à 

firma” (DOSI, 1988, p. 1137, tradução nossa, grifo do autor).  

Pode-se notar que, quando uma firma de um setor industrial ou um cluster 

adota estratégias que a levam numa trajetória tecnológica, há uma redução das in-

certezas no processo de inovação estimulando um maior número de empresas a 

seguir certas opções tecnológicas. À medida que se empreende um maior esforço 

inovativo, maior é o corpo de conhecimento disponível e maiores são as oportunida-
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des tecnológicas. Essa dinâmica funciona como uma realimentação positiva - ou, 

para usar a expressão original de Arthur (1990), positive feedbacks - que aumenta o 

ritmo de inovação em um determinado setor ou cluster.   

Por esse motivo, Dosi (1988) afirma que “... incentivos específicos, acoplados 

ao limite do paradigma [tecnológico], a cumulatividade, e a natureza local do apren-

dizado tecnológico podem explicar particulares taxas e direções do avanço tecnoló-

gico”. (DOSI, 1988, p.1143). Sendo assim, quanto maior for a adoção de inovações 

tecnológicas, maior será o investimento em esforços inovativos e tecnológicos. 

Uma vez compreendida a importância da inovação para o avanço tecnológico, 

e a decorrente obtenção de vantagens competitivas, é possível entender que, mes-

mo após o desenvolvimento das tecnologias digitais e de comunicação e a decorren-

te expansão do processo de codificação do conhecimento, as formas tácitas de co-

nhecimento adquiriram importância crescente no processo de geração e acumulação 

de assimetrias concorrenciais. Essas formas tácitas estão mais facilmente disponí-

veis para agentes geograficamente próximos e com maior nível de interação  

Um exemplo claro é o das indústrias atreladas ao “novo conhecimento” (bio-

tecnologia, química, farmacêutica, software). O alto custo de obtenção do conheci-

mento nesses campos torna as externalidades marshallianas e, consequentemente, 

a proximidade, ainda mais importante. Audretsch (1998) afirma que uma vez que o 

conhecimento é gerado e transmitido mais eficientemente via proximidade local, ati-

vidades econômicas baseadas em novo conhecimento têm alta propensão a aglo-

merar-se numa região geograficamente delimitada. 

Contra as evidências de que a atividade inovativa (atividades de engenharia, 

P&D, etc) está geograficamente concentrada pode-se afirmar que isto se deve ape-

nas ao fato da produção também estar aglomerada em uma região. Portanto, a con-

centração das atividades inovativas somente refletiria a concentração do setor indus-

trial e pouco ou nada teria a ver com os transbordamentos de conhecimento. No en-

tanto, Audretsch & Feldman (1996) mostram que, devido aos transbordamentos de 

conhecimento, a propensão da atividade inovativa aglomerar-se geograficamente é 

significativamente maior que a atividade produtiva. 

É possível compreender a maior dependência da dimensão geográfica na 

propagação do conhecimento apoiando-se na divisão entre conhecimento tácito e 

codificado. No que diz respeito ao relacionamento entre os agentes, uma relação 

básica pode ser feita: quanto maior for a complexidade do conhecimento transferido, 
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mais constantes deverão ser as interações entre indivíduos e organizações. Além 

disso, como existem altos custos envolvidos na tarefa de codificação do conheci-

mento, ao longo dos processos de aprendizagem são criados códigos de comunica-

ção internos à firma e canais específicos para o intercâmbio de informações entre os 

agentes que trocam informações complexas entre si (SCUR, 2006). Esse conjunto 

de características gera um cenário em que os meios para obtenção de conhecimen-

to estão de tal modo desenvolvidos que tornam-se desvantajosas outras formas de 

aprendizado que não se aproveitam do conhecimento local. Ou nos dizeres de Cres-

cenzi et al (2007): 
A criação, acumulação, e difusão de conhecimento também depende de di-
ferentes tipos de coordenação sustentados pelos contatos face a face 
(Storper & Vernables, 2004). A proximidade então torna-se uma condição 
para a disseminação da informação, que poderia ser impossível ou muito 
caro de codificar em outras circunstâncias (Charlot & Duranton, 2006). 
(Crescenzi et al. 2007, pg. 7, tradução nossa) 
 

O aprendizado, que consiste num processo de interações, formação de códi-

gos e práticas comuns e compartilhamento de conhecimento, “pode ser visto como a 

capacidade de integrar diferentes tipos de conhecimento numa atividade industrial” 

(SCUR, 2006, p. 67). Estão inclusos no processo de aprendizado organizacional a 

aquisição de conhecimentos, competências e habilidades. Esse processo pode se 

realizar por instrumentos formais, por meio de instituições de ensino; ou instrumen-

tos informais, que se dão muitas vezes por experiência adquirida na prática e nem 

sempre de modo consciente. Dentre esses instrumentos informais incluem-se os 

transbordamentos de conhecimento. 

Porém o conhecimento não pode ser estudado como apenas aquele presente 

nas rotinas e funcionários de uma empresa, mas também está presente em diversos 

outros elementos que compõem uma empresa. Bell & Albu (1999), por exemplo, fa-

lam que a tecnologia é um pacote complexo de conhecimento incorporado numa 

vasta gama de artefatos, pessoas, procedimentos e arranjos organizacionais. Esse 

conhecimento incorporado compreende especificações de produtos e projetos, es-

pecificações e propriedades de materiais e componentes, juntamente com vários 

tipos de know-how, procedimentos operacionais, etc. E estão disponíveis na locali-

dade. 

Para Bell & Albu (1999) a aquisição de uma nova tecnologia não é uma mera 

difusão de tecnologia, mas um processo inovativo porque diversos elementos tecno-



 

 

32 

lógicos adquiridos para uso na empresa podem ser considerados como fonte de a-

prendizado. Isto se dá porque são poucos componentes ou produtos tecnológicos 

que são adquiridos prontos para usar e instalados, mas costuma ser necessário fa-

zer algumas adaptações aos produtos comprados, ou pelo menos re-configurar as 

atividades produtivas e esse esforço por parte do comprador significa um processo 

de aprendizado e não simplesmente a compra de uma nova tecnologia. 

Tendo esse panorama em conta, não é possível idealizar as empresas como 

simples compradoras de tecnologia, mas sim como possuidoras de competências 

que permitem a mudança tecnológica. “Conseqüentemente, os processos de apren-

dizado que contribuem para construir e fortalecer essas competências possuem um 

importante papel no dinamismo e na sustentabilidade da produção industrial no lon-

go prazo” (BELL & ALBU, 1999, p. 1718, tradução nossa). 

Vale também comentar que, segundo Porter (1998), as empresas localizadas 

em SLPs se beneficiam de um conjunto maior de spillovers que as empresas que 

atuam isoladas geograficamente devido ao maior contato que as empresa têm entre 

si.  

Como é possível notar, um dos motivos fundamentais para a presença de fir-

mas em um cluster é a capacidade de aprendizado através da interação com as de-

mais empresas e entidades locais. Esses mecanismos de aprendizado são especi-

almente importantes para o sucesso de aglomerações inovativas. Os meios pelos 

quais se dão os processos de aprendizado nas empresas “abrange as relações usu-

ário-produtor, colaboração formal e informal, mobilidade dos funcionários qualifica-

dos entre as empresas, e o spin-off de novas empresas das empresas existentes, 

das universidades e dos centros públicos de pesquisa” (BRESCHI & MALERBA, 

2001, p. 819, tradução nossa). 

Do ponto de vista da empresa, a capacidade de aprendizado local depende 

da sua habilidade de estabelecer e manter ligações sociais efetivas e linhas de co-

municação com as demais entidades presentes no aglomerado. Quanto melhores 

forem essas ligações sociais, melhor será o aproveitamento por parte da empresa 

da base de conhecimento local. 

Do lado coletivo, a eficácia do compartilhamento de conhecimento é condicio-

nada pela existência de normas comuns, convenções e códigos para a troca e inter-

pretação de conhecimento, o que pode ser chamado de uma “cultura local”, presente 

especialmente em alguns aglomerados paradigmáticos como o Vale de Silício. For-
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mam-se vínculos maiores derivados ou mediados pela proximidade geográfica. 

“Nessa perspectiva, a proximidade geográfica freqüentemente se sobrepõe e se 

combina com a proximidade técnica, organizacional e institucional para promover 

processos de aprendizado coletivo” (BRESCHI & MALERBA, 2001, p. 820, tradução 

nossa). 

 

 

1.3. Transbordamentos de Conhecimento 

 

 

Uma vez situado o papel do conhecimento e a relevância dos transbordamen-

tos de conhecimento, resta compreender melhor os avanços específicos nos estu-

dos sobre a relevância, mecanismos e mensuração dos spillovers. 

Os transbordamentos de conhecimento têm sido alvos de diversos estudos 

nas últimas duas décadas (Jaffe (1989); Acs et al (1992); Audretsch & Feldman 

(1996); Feldman (1999); Breschi & Lissoni (2001a e 2001b)). Em boa medida, esses 

estudos foram motivados pela relevância das concentrações produtivas e pela ne-

cessidade de mensuração dos transbordamentos de conhecimento para determinar 

seu papel no processo inovativo das empresas sediadas em clusters. 

Uma vez que o transbordamento de conhecimento era um conceito-chave pa-

ra compreender a dinâmica da aglomeração regional, ampliou-se o estudo sobre 

“como” e “por que” o conhecimento transborda e quais mecanismos propiciam esse 

fenômeno. Como pano de fundo, persistia o interesse pelo papel do conhecimento 

na aglomeração.  

Os primeiros estudos empíricos que relacionam a inovação nas empresas e 

seus insumos inovativos utilizavam a função produção de conhecimento4 como fer-

ramenta de análise (e.g., Jaffe (1989)).  

Audretsch & Feldman (2003) afirmam que os estudos anteriores a Jaffe 

(1989) relacionados ao esforço inovativo que utilizavam a função produção de co-

nhecimento mostraram resultados válidos apenas em níveis mais agregados como 

                                                 
4 A função produção de conhecimento como ferramenta empírica para o estudo dos transbordamen-
tos de conhecimento será tratada na seção 3.1 



 

 

34 

países e setor industriais. O produto da inovação5 (medida habitualmente por paten-

tes) era proporcional ao respectivo esforço para inovação ou insumo inovativo (me-

dido em gastos em P&D). Porém, nos níveis mais desagregados de análise como o 

da empresas, os resultados obtidos se tornavam inadequados, indicando uma falha 

no modelo que provavelmente desconsiderava algum elemento envolvido na inova-

ção. Dessa forma, era necessário empreender um estudo aprofundado para empre-

ender as correções no modelo. 

A correlação bem sucedida para os níveis mais agregados era facilmente ex-

plicada pelo fato de que os países e setores industriais que realizam maiores inves-

timentos em P&D realmente são substancialmente mais inovadores, favorecendo a 

coerência da análise. 

Porém, quando se adotava o nível da empresa, chegava-se a alguns casos 

em que o modelo mostrava-se inadequado, pois empresas com irrisórios investimen-

tos em P&D eram responsáveis por quantidades significativas de produtos da inova-

ção. Quando se comparava os resultados dos processos de inovação per capita de 

algumas pequenas empresas com os de suas concorrentes de maior porte, as pe-

quenas empresas se mostravam mais inovadores que as de grande porte com me-

lhor estrutura e consideráveis gastos em P&D.  

Um dos motivos para o erro na modelagem era que de modo simplificado se 

considerava o gasto de P&D realizado pela empresa como o único insumo inovativo. 

Dessa forma desconsideravam-se outras formas de aprendizado mais informais que 

os rígidos procedimentos de pesquisa e desenvolvimento (ACS & AUDRETSCH, 

1988).  

Essa evidência levou diversos pesquisadores a estudar como as pequenas 

empresas têm acesso ao conhecimento necessário para inovar e buscar alternativas 

que exprimissem melhor as fontes de conhecimento para uma firma.  

Nesse ponto, o trabalho de Jaffe (1989), resolveu inserir a dimensão geográfi-

ca na função produção de conhecimento. Essa tentativa obteve resultados coerentes 

indicando que a dimensão espacial mostrava-se mais adequada para analisar a ca-

pacidade inovativa que os estudos no nível da firma. Além disso, também serviu pa-

ra corroborar com a teoria de que um mecanismo importante para a inovação nas 

                                                 
5 Os termos em inglês “innovative input” e “innovative output” podem ser traduzidos por insumos ino-
vativos ou da inovação e produtos da inovação, respectivamente. Apesar de outros termos serem 
igualmente comuns como resultados da inovação e saídas inovativas para “innovative output”. 

Comentário: Mudar para resul-
tados da inovação ou só pôr no pé 
de página? 
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pequenas empresas era o aproveitamento de transbordamentos de conhecimento 

localizados (AUDRETSCH & FELDMAN, 2003). 

Apesar dos avanços conseguidos nos últimos estudos, e de ser possível afir-

mar que a existência dos transbordamentos de conhecimento é amplamente reco-

nhecida, ainda permanecem diversos questionamentos teóricos importantes, espe-

cialmente os relacionados com a relevância dos transbordamentos de conhecimento 

(e.g. Breschi & Lissoni, 2001b) e sua limitação geográfica (e.g. Krugman, 1991).  

Audretsch & Feldman (2003) sumarizam esses questionamentos apontando 

três desafios para a pesquisa sobre os transbordamentos de conhecimento: (i) expli-

car porque o conhecimento transborda, (ii) porque é limitado geograficamente, e (iii) 

como é possível identificá-lo e mensurá-lo. 

A solução para esse questionamento vincula-se com os avanços conceituais 

e suas respectivas comprovações empíricas. Para isso, são necessários avanços 

teóricos que expliquem mais detalhadamente porque o conhecimento transbordado 

é relevante e permanece circunscrito geograficamente.  

No que diz respeito à relevância dos transbordamentos de conhecimento, os 

autores se dividem em duas correntes principais. Uma, aparentemente majoritária, é 

formada pelos que afirmam que o conhecimento se difunde por diversos meios in-

formais e formais, e que o mesmo é valoroso para a firma (e.g. Martin, 1999). De 

outro lado, alguns (e.g. Breschi & Lissoni, 2001b e Lissoni, 2001) argumentam que 

esses transbordamentos propiciam apenas conhecimento mais geral e de pouco va-

lor, sendo secundários para as empresas. 

A identificação e mensuração dos transbordamentos de conhecimento é outro 

campo marcado por uma série de controvérsias. Krugman (1991) afirma que a men-

suração de fluxos de conhecimento é impossível porque “os fluxos de conhecimento 

são invisíveis, eles não deixam rastros pelos quais eles possam ser mensurados ou 

seguidos” (KRUGMAN, 1991, p. 53, tradução nossa). No entanto, outros autores a-

firmam a mensurabilidade dos transbordamentos e desenvolveram muitos trabalhos 

empíricos fundamentados em construtos teóricos que chegaram a resultados quanti-

tativos relevantes6. Ao analisar os mesmos resultados, esses dois grupos divergem 

na natureza dos fenômenos medidos. Para uns os dados obtidos refletem realmente 

os transbordamentos de conhecimento. Para outros, por uma série de deficiências 

                                                 
6 Os trabalhos quantitativos relacionados com os transbordamentos de conhecimento serão estuda-
dos no cap. 3. 
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teóricas os resultados quantitativos obtidos refletem outros elementos, especialmen-

te externalidades pecuniárias como o mercado de trabalho e da demanda que são 

erroneamente rotulados como knowledge spillovers7. 

Por fim, a divisão entre duas correntes principais permanece na questão da 

limitação geográfica dos transbordamentos de conhecimento. Jaffe (1989) ao tratar 

do conhecimento que transborda das universidades para as empresas faz a seguinte 

consideração: 
“Para nenhum desses fenômenos de transbordamento os mecanismos de 
“transporte” são conhecidos. Se o mecanismo é primariamente publicação 
em revistas acadêmicas, então a localização geográfica não é relevante 
para a obtenção dos benefícios dos spillovers. Se, no entanto, o mecanis-
mo são conversas informais, a proximidade geográfica da fonte do spillover 
pode ser útil ou mesmo necessária para se apropriar dos benefícios do spil-
lover” (JAFFE, 1989, p. 957, tradução nossa). 

 

Essa afirmação de Jaffe (1989), apesar de ser um mero exemplo, demonstra 

o embate entre as formas de pensar dos pesquisadores. Se o conhecimento trans-

borda através de meios que são igualmente acessíveis independentemente da dis-

tância, a localidade não tem relevância. Se, pelo contrário, ele se dá por meios que 

dependem de contato presencial, a localidade passa a ser muito relevante. 

 Portanto, a questão da mediação geográfica dos transbordamentos de co-

nhecimento passa antes por uma definição teórica. Se conhecimento, que é um bem 

público, está codificado em meios amplamente acessíveis (publicações, grupos de 

discussão, Internet) não há razões que motivem a proximidade geográfica para obtê-

lo. Por outro lado, quanto mais importante for a dimensão tácita do conhecimento e 

não acessível a baixo custo por meios de comunicação, mais relevantes se tornam 

os meios de transmissão que envolvem a interação direta entre os agentes e daí a 

proximidade geográfica.  

Em boa medida, essa discussão centra-se no espetro codificável-tácito do co-

nhecimento.  A maioria dessas explicações se apóia na diferença entre conhecimen-

to codificado (caracterizado por ser universalmente compreensível, descontextuali-

zado e codificável) e conhecimento tácito (caracterizado por ser de compreensão 

complexa, dependente de contexto, e não-codificável).  

                                                 
7   Algumas dessas críticas podem ser vistas em Breschi & Lissoni (2001a) e (2001b). 
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Von Hipple (1994) afirma que o conhecimento envolvido nos processos de i-

novação é tácito, possui grande incerteza e que é contextualizado. Este tipo de co-

nhecimento é mais facilmente transmitido por contatos freqüentes e repetidos, ge-

ralmente em interações presenciais. Por sua própria natureza, a transmissão deste 

tipo de conhecimento se torna inviável para grandes distâncias ou quando os conta-

dos são esporádicos.  

Outros autores atribuem às diferenças culturais de uma região e ao modo 

como ocorrem as relações entre os agentes a razão das diferenças de performances 

do padrão de inovação das regiões. Dois estudos muito citados são os de Saxenian 

(1994) e (2001), que tratam da aglomeração do ponto de vista das culturas locais. O 

primeiro discorre sobre como a maior independência e intercâmbio entre as empre-

sas do Vale do Silício contribuiu para o melhor desempenho frente ao cluster da Ro-

ta 128, nos arredores de Boston, que possuía empresas independentes e isoladas. 

O segundo estudo trata de como os laços culturais da comunidade de imigrantes 

taiwaneses no Vale de Silício foram fundamentais no fornecimento de mão-de-obra 

qualificada, conhecimento e capital para o desenvolvimento do cluster de Hinschu 

em Taiwan. 

 Uma última dimensão que cabe comentar é a desenvolvida por Breschi & Lis-

soni (2006) que credita os fenômenos de difusão de conhecimento mais à proximi-

dade sócio-cultural do que à proximidade geográfica. Nesse caso, os transborda-

mentos de conhecimento ocorreriam mediante a proximidade social e o seu limitador 

natural seriam as redes sociais e não a geografia. Portanto, os resultados obtidos 

em estudos que relacionam a concentração geográfica com os transbordamentos de 

conhecimento seriam devidos ao simples fato da geografia ser uma boa proxy da 

proximidade social.  

A dimensão cultural da aglomeração pode ter maior ou menor relevância de 

acordo com a trajetória das empresas e do setor industrial, porém está sempre pre-

sente. Em todos os casos, há pelo menos um conjunto mínimo de atores com gostos 

e realidades de trabalho idênticas e que estão engajados em atividades similares. O 

fato desses agentes partilharem um conjunto semelhante de realidades implica em 

menores custos de comunicação e transmissão de conhecimento além de uma mai-

or qualidade e rapidez de transmissão.  

Apesar dos diversos estudos tanto empíricos quanto teóricos, a natureza dos 

transbordamentos de conhecimento permanece pouco explorada e Audrescht & 
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Feldman (2003) indicam que a análise desses mecanismos de transmissão de co-

nhecimento necessita de maior aprofundamento8. Esses autores apontam como um 

grande desafio mensurá-los com qualidade e identificar esses transbordamentos.  

Como os transbordamentos se apresentam de diversas formas, há uma série 

de dificuldades para sua mensuração. Por isso, eles são geralmente medidos com 

indicadores mais gerais que não levam em conta os mecanismos pelos quais o co-

nhecimento transborda. Dentre os meios usados para mensurar os transbordamen-

tos estão: análise da função produção, citações de patentes, spin-offs, mobilidade de 

trabalhadores, vínculos empregatícios, contatos informais entre outros.  

Além disso, essas medidas apresentam limitações e imprecisões e devem ser 

utilizadas cautelosamente para evitar limitações nos resultados. Por exemplo, o in-

vestimento em P&D das empresas – muitas vezes usado para esses fins - é quantifi-

cável e facilmente disponível. Porém, ao adotá-lo como um elemento para a medida 

dos spillovers, vários processos complexos de acumulação de conhecimento aca-

bam sendo desconsiderados porque não são proporcionais ao investimento em 

P&D.  

Por outro lado, é importante notar que os transbordamentos de conhecimento 

só podem ser medidos quando eles são absorvidos e incorporados à firma, portanto 

os transbordamentos de conhecimento e a capacidade absortiva estão intimamente 

relacionados. 

Tanto as empresas como os governos têm grande interesse em saber como 

os transbordamentos de conhecimento são acessíveis e onde eles ocorrem para que 

possam investir em maior capacidade para absorver e estimular os transbordamen-

tos de conhecimento (AUDRESCHT & FELDMAN, 2003).  

Por fim, para empreender esse tipo de investimento de modo frutífero, exige-

se uma ampla compreensão das especificidades do setor econômico e das diferen-

tes formas de codificação do conhecimento. Essa é uma razão pela qual vários es-

tudos focam na estrutura dos mais variados clusters e no setor da economia nos 

quais eles ocorrem, antes de abordar os transbordamentos de conhecimento. Além 

disso, a ampla maioria dos trabalhos sobre transbordamentos de conhecimento res-

tringe-se a alguns setores industriais ou áreas do conhecimento, em que supõe-se 

que os spillovers ocorram com maior facilidade. Nesses estudos, é preciso levar em 

                                                 
8 Fischer & Varga (2002) corroboram a idéia de que os mecanismos pelos quais o conhecimento 
transborda são pouco explorados. 
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conta características como a organização da cadeia produtiva, a forma de codifica-

ção do conhecimento, as políticas governamentais do setor, entre outros.  

 

 

1.4. Contatos informais 

 

 

Os transbordamentos de conhecimento podem ocorrer de diversas maneiras, 

uma das mais estudadas envolvem intercâmbio direto para resolução de problemas 

e são conhecidos como contatos informais. Os contatos informais ocorrem quando 

por meios extra-oficiais e sem o conhecimento das empresas dois funcionários por 

vínculos pessoais trocam informações envolvidas com seu trabalho.  

Parte da literatura existente (Von Hippel, 1987; Schrader, 1991 e.g.), sugere 

que boa parte da difusão de conhecimento por meio de canais informais ocorre por 

meio de troca de informações. Estas trocas de informações se dão entre emprega-

dos trabalhando em diferentes empresas, e em alguns casos em concorrentes (VON 

HIPPEL, 1987). Elas ocorrem quando um funcionário de uma firma diferente ajuda 

seu colega com conhecimento técnico ou sobre seu setor esperando que essa cola-

boração seja retribuída no futuro. Um exemplo dado por Dahl & Pedersen (2004) é 

ilustrativo. Quando um funcionário da produção se depara com um problema técnico 

até então desconhecido, pode tentar resolve-lo falando com um colega numa firma 

concorrente que utiliza o mesmo tipo de equipamento para produção. Caso saiba 

como resolver, o colega na outra firma tem que decidir se fornecerá ou não a infor-

mação. De modo geral, se isto criar desvantagens para a sua firma, ele optará por 

não informar, mas ele também pode decidir informar pensando numa futura ajuda 

deste companheiro (DAHL & PEDERSEN, 2004). 

É claro que não basta ter contatos sociais para que ocorra este tipo de troca 

de conhecimento. Dahl & Pedersen (2004) afirmam que a participação desse tipo de 

comunidade requer um alto nível de conhecimento técnico e qualidades, necessárias 

para contribuir e obter vantagens desenvolvidas pelos seus pares. Em outras pala-

vras, é necessário estar inserido numa comunidade que não é isenta de contexto, 

conhecimentos e capacitação. Além disso, a reputação é muito importante, porque 
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os indivíduos só irão fornecer informações motivados pela expectativa de reciproci-

dade. 

 Do ponto de vista da firma, fornecer conhecimento pode ser desvantajoso de 

acordo com o valor do conhecimento transferido, pois quanto maior é o seu valor, 

maior será o impacto na vantagem competitiva (ALLEN, 1984). A troca de conheci-

mento por vias informais é influenciada pelo valor para a firma deste conhecimento 

percebido pelo funcionário.  

Schrader (1991) aponta alguns fatores que influenciam neste tipo de troca. 

Primeiro, o benefício que a firma espera ganhar com uma dada informação é influ-

enciado pelo grau de competição entre as firmas. Caso a empresa transfira conhe-

cimento para uma firma que não é concorrente, a perda de lucratividade pode ser 

nula a não ser que esta repasse para outra concorrente. Assim, uma firma não con-

corrente pode se beneficiar de um conhecimento sem prejudicar a rentabilidade da 

que fornece informação. Outra consideração diz respeito ao número de fontes de 

conhecimento. Caso muitas fontes alternativas de informação estejam disponíveis 

(por meio de fornecedores, concorrentes), a empresa pode perder a vantagem com-

petitiva desta parte de conhecimento mesmo sem transferi-la para o receptor. 

É geralmente compreendido que receber benefícios ajuda a que os favores 

sejam retribuídos com uma similar transmissão de conhecimento. Isto depende do 

valor do conhecimento ou informação. Quanto maior o benefício, maior é a chance 

dele ser retribuído. É claro que mesmo que o receptor esteja estimulado em retribuir 

a informação, caso não possua nenhuma informação em troca, a firma não receberá 

nenhum benefício (DAHL & PEDERSEN, 2004). 

Segundo Maskell et al (1998), a criação destas redes informais de contato se 

dão por meio de várias fases, indo desde relações entre dois indivíduos até amplas 

redes. O processo se inicia com uma transferência de conhecimento entre dois indi-

víduos. As interações repetitivas entre estes dois levam a uma queda de custos de 

futuras interações e consequentemente ao desenvolvimento de rotinas e conven-

ções, o que reduz ainda mais os custos. Isto torna um relacionamento estável.  

Tanto firmas relacionadas verticalmente como horizontalmente podem se va-

ler de um clima de confiança e entendimento mútuo. Isto gerará facilidade para no-

vos contatos informais e interações, tanto no nível da firma quanto no do funcionário 

(MASKELL, 2001). Este é o caso, por exemplo, da importância de experimentação e 

testes de diferentes caminhos tecnológicos em clusters de firmas horizontalmente 



 

 

41 

relacionadas. Eles aprendem do sucesso e falha das demais e são aptas a monito-

rar, discutir e comparar as soluções de outras empresas. Dessa forma, atuam num 

contínuo processo de aprendizado comparando diferentes soluções, imitando e a-

crescentando as suas próprias idéias. 

Este é o processo que ocorre em clusters com empresas similares, pois elas 

compartilham um conjunto de valores e conhecimento tão importantes que terminam 

criando uma cultural local. Nesse ambiente, a empresas estão ligadas por relações 

informais específicas numa cooperação pouco comum (DAHL & PEDERSEN, 2004). 

Este é o caso do estudo de Saxenian (1994) que compara os clusters do Vale do 

Silício e a Rota 128, no que diz respeito as suas redes de empresas e funcionários, 

ou seja, a cultura local.  

No Vale do Silício, os contatos informais entre os indivíduos são importantes e 

estimulados, pois a cultura deste cluster favorece relacionamentos informais e exis-

tem diversas variedade de instituições regionais que criam circunstâncias para a 

formação e  networking promovendo feiras de negócios, conferências, seminários, e 

atividades sociais. As pessoas envolvidas (colegas de trabalho ou ex-colegas, con-

correntes, fornecedores, consumidores, etc.) se encontram com freqüência, o que 

permite a formação de relacionamentos e contatos informais que são posteriormente 

mantidos e fortalecidos pelas atividades posteriores. Por estes contatos fluem tanto 

informações técnicas e de mercado, porque a cultura do Vale do Silício permite que 

se discutam detalhes do trabalho. No caso da Rota 128, a situação é oposta. Os 

contatos informais são restritos e a cultura desencoraja o networking e a troca de 

conhecimento e problemas. O que explica parcialmente a diferença de desempenho 

dos dois clusters nas últimas décadas (SAXENIAN, 1994, apud DAHL & PEDER-

SEN, 2004). 
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2. Estudos quantitativos sobre transbordamentos de conhecimento  
 

 

Com a constatação da importância dos transbordamentos de conhecimento 

para o desempenho de diversos clusters industriais, ocorreu uma proliferação de 

estudos econométricos e estatísticos. Estes estudos tinham o intuito de obter mais 

evidências da sua importância no processo inovativo e esclarecer alguns pontos dos 

questionamentos teóricos como os citados anteriormente. 

No entanto, como todo esforço por mensurar uma realidade pouco tangível, 

os indicadores usados nos estudos sobre transbordamentos de conhecimento pos-

suem restrições. Isto deve ao fato de que estes indicadores partem de uma série de 

pressupostos do modelo conceitual que são intrinsecamente limitados. 

Portanto, se por um lado os métodos apresentados abaixo possuem uma sé-

rie de restrições do ponto de vista teórico – que serão detalhadas adiante, por outro, 

apresentam-se como um meio para estender a compreensão desse mecanismo de 

difusão de conhecimento e validar ou rejeitar as proposições teóricas sobre o papel 

dos transbordamentos de conhecimento na inovação. Pode-se evidenciar a impor-

tância desses estudos quantitativos pelos resultados expressivos obtidos ao longo 

de vários anos e pelo fato de que uma parte significativa da discussão teórica sobre 

os transbordamentos de conhecimento abrange as suas próprias ferramentas de 

mensuração. 

Pode-se ilustrar a importância deste tipo de estudo com algumas conclusões 

obtidas por trabalhos quantitativos, como o estudo de Audretsch & Feldman (1996), 

que evidencia que as atividades inovativas estão mais concentradas geograficamen-

te do que as atividades produtivas. Jaffe et al. (1993), por meio de um estudo com 

patentes, confirma que grupos de autores de patentes que se citam tendem a estar 

geograficamente co-localizados e adota isto como uma proxy de fluxos de conheci-

mento. O trabalho de Dahl & Pedersen (2004), aplicado ao cluster de empresas de 

comunicações sem fio de Aalborg na Dinamarca, chega à conclusão que desenvol-

vedores que atuam em empresas de tecnologia trocam informações relevantes so-

bre os projetos em desenvolvimento com colegas de outras empresas. 

Nesse capítulo, serão apresentados cinco dos principais meios de mensura-

ção de transbordamentos localizados de conhecimento apontados na literatura. Mais 
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do que indicadores específicos, essas categorias representam métodos diferentes 

para quantificar os transbordamentos de conhecimento. Dentre essas categorias, 

quatro conjuntos de métodos (função produção de conhecimento, citação de paten-

tes, mobilidade de trabalhadores qualificados e comércio de novos produtos) foram 

revisados por Feldman (1999) e o quinto (contatos informais) foi proposto por Dahl & 

Pedersen (2004). 

Vários estudos econométricos e estatísticos da inovação tradicionalmente u-

sam as patentes como indicadores das atividades inovativa. Os motivos para isso 

são citados por Breschi & Lissoni (2004): “Como bem explicado pela survey clássica 

de Griliches (1990), os dados de patentes estão facilmente disponíveis, abrangem 

muitos países e são ricos em informações técnicas graças á sua refinada classifica-

ção” (BRESCHI & LISSONI, 2004, p. 4, tradução nossa). 

 Esse é o caso dos dois primeiros métodos a serem estudados que usam fun-

damentalmente patentes para compor seus indicadores. O primeiro, chamado de 

função produção de conhecimento, usa patentes para aproximar a atividade inovati-

va. O segundo, chamado por diversos autores de citação de patentes, utiliza as pa-

tentes para gerar a comparação de freqüências. Por esse motivo, antes mesmo de 

discutir os métodos, é importante fazer duas considerações sobre as patentes. 

Apesar do uso das patentes ser muito comum, alguns setores industriais ou 

campos tecnológicos possuem regimes de apropriabilidade que não inclui as paten-

tes. Em alguns setores, por exemplo, são usados como o segredo industrial, em ou-

tros, a inovação precisa ser protegida por outro instrumento jurídico diferente das 

patentes, como é o caso do copyright para software.  

A esta dificuldade, acrescenta-se o pequeno número de registro de patentes 

nos países em desenvolvimento. Segundo o WIPO (2007), no ano de 2002, enquan-

to escritórios de maior expressão como o dos Estados Unidos (USPTO) e o Europeu 

(EPO) concederam 163.518 e 47.384 patentes respectivamente, escritórios de paí-

ses como Brasil, México e Índia concederam 4.623, 6.616 e 1.540. Quando são se-

lecionados os dados deste mesmo ano dos escritórios regionais apenas para inven-

tores residentes no país, os dados de Brasil, México e Índia caem drasticamente pa-

ra apenas 666, 134 e 619 patentes concedidas (tabela 1). Isto indica bancos de pa-

tentes reduzidas para inventores nacionais e consequentemente pequenos dados de 

fluxo de conhecimento que permitam o uso de indicadores com patentes. 
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 2002 

  

Patentes conce-
didas a invento-

res 
 nacionais 

Total de paten-
tes concedidas 

Brasil 674 4.623
México  138 6.616
Índia 619 921

         Fonte: WIPO (2007) 
Tabela 1 – Patentes concedidas no ano de 2002 

 

Ao analisar a parcela de inventores nacionais responsáveis por estas paten-

tes, a diferença é ainda mais drástica. Nota-se pelos dados do WIPO (2007) que a 

parcela de inventores nacionais frente o total de patentes concedidas é bem inferior 

no Brasil do que nos escritórios de patentes dos Estados Unidos e da Europa. Para 

os anos de 2002 e 2005. Na tabela 2, nota-se que a proporção entre patentes con-

cedidas a residentes no Brasil no seu escritório de propriedade intelectual e o total 

de patentes é da ordem de 10 a 15%, enquanto isso, no EPO e no USPTO é da or-

dem de 50% do total de patentes concedidas. Além disso, o volume de patentes é 

bem inferior. As patentes concedidas pelo INPI nos anos de 2002 e 2005 correspon-

dem a menos de 10% e 5% respectivamente do total de patentes concedidas pelo 

EPO e USPTO. 

 

  2002 Pocentagem 2005 Porcentagem
INPI (nacionais) 674   249   
INPI (total) 4.623 14,6% 2.190 11,4%
EPO (nacionais) 25.505   28.034   
EPO (total) 47.384 53,8% 53.258 52,6%
USPTO (total) 86.976   74.637   
USPTO (nacionais) 163.518 53,2% 143.806 51,9%

   Fonte: WIPO (2007) 
Tabela 2 – Patentes concedidas (total e inventores residentes) 

  

Dessa forma, as patentes acabam sendo instrumentos restritos. Por isso Galina 

(2003) afirma, apoiando-se em Pavitt (1988), que para superar as fragilidades das 

análises estatísticas de patentes é necessário associá-las a outros indicadores. A-

pesar destas limitações, as patentes continuam sendo amplamente utilizadas. Essas 

são algumas das considerações gerais sobre o uso de patentes como indicadores. 

As demais serão feitas durante a apresentação do método de citação de patentes. 
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2.1. Função produção de conhecimento 

 

 

Os primeiros estudos desenvolvidos para avaliar a relevância dos transbor-

damentos de conhecimento se basearam na função produção de conhecimento, a-

plicando-a a unidades espaciais. Diversos estudos utilizam este método sendo que 

diversas variantes já foram adotadas. 

Este método surgiu com o estudo pioneiro de Jaffe (1989) que buscou evi-

dências da existência de transbordamentos de conhecimento localizados partindo 

das universidades paras as empresas privadas. Para tanto, o autor partiu da “função 

produção de conhecimento” desenvolvida por Griliches (1979) e a adaptou para ana-

lisar a atividade de concessão de patentes em vários estados norte-americanos e 

seu relacionamento com o investimento em P&D industrial e o de universidades. 

Na aplicação desse estudo inicial, o autor adotou como unidade geográfica os 

estados norte-americanos. Essa escolha deveu-se à existência de dados de P&D 

industrial e patente mais facilmente disponíveis nesta base. Para os níveis inferiores, 

como regiões metropolitanas e cidades, os mesmos dados não estavam disponíveis.  

A pesquisa se iniciou com a reordenação das patentes. Elas são ordenadas 

nos escritórios de propriedade intelectual em centenas de classes de patentes bem 

detalhadas segundo as áreas do conhecimento. Como não seria possível estudá-las 

numa base tão desagregada, o autor optou por agrupá-las em cinco grandes grupos 

tecnológicos: (1) Fármacos e Tecnologia Médica, (2) Tecnologia Química, (3) Tecno-

logias Eletrônica, Ótica e Nuclear, (4) Artes Mecânicas e (5) Todos os outros. A pes-

quisa abrangeu 29 dos 50 estados norte-americanos durante os anos e 1972-77, 

1979 e 1981. 

A principal contribuição de Jaffe (1989) vai além dos resultados numéricos 

pois trata-se da nova metodologia de análise e sua versão adaptada da função de 

Griliches (1979) que permitia adotar as mais variadas unidades espaciais para o es-

tudo. O fundamento teórico dessa função está na necessidade das firmas adquirirem 

“novo conhecimento” como um insumo para seus processos inovativos. A lógica da 

função é simples: os produtos da inovação são função dos insumos inovativos. O 

principal conhecimento utilizado como insumo é o conhecimento econômico, geral-
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mente considerado o P&D realizado pela firma e outros insumos de conhecimento 

que são representados por indicadores de capital humano, trabalho qualificado e 

nível educacional. A função original é representada a seguir (AUDRETSCH & 

FELDMAN, 2003): 

 

iiii HKRDl εα ⋅⋅⋅=  

 

Na função proposta por Griliches (1979), que não considera a dimensão es-

pacial, I corresponde a grau da atividade inovativa, RD aos insumos de P&D, e HK 

aos insumos ligados ao capital humano. A unidade de observação, indicada pelo 

subscrito i, pode ser tanto o país, como o setor industrial ou a firma.  

 Ao introduzir a localidade na função produção de conhecimento, Jaffe (1989) 

desenvolveu a seguinte variante da função produção de conhecimento:  

 

( ) sisisisisisi GCURURIRDl εα ⋅⋅⋅⋅⋅=  

 

Assim como na equação anterior, I corresponde à saída inovativa, nesse caso 

específico, aproximado por patentes; IRD corresponde aos gastos com P&D privado; 

UR aos gastos com P&D nas universidades; GC a uma medida da coincidência geo-

gráfica da pesquisa corporativa e universitária. Cada s corresponde a uma unidade 

espacial (state) e i um determinado setor industrial (industry).  

Diferentemente dos estudos anteriores, a função de Jaffe (1989) obteve resul-

tados significativos para o nível espacial uma vez que, com a introdução da localida-

de, os transbordamentos de conhecimento passaram a ser considerados no modelo. 

Jaffe (1989) utilizou como indicador para a saída inovativa as patentes conce-

didas a empresas nos respectivos estados e atividades técnicas. Sua análise obteve 

resultados significativos indicando uma relação positiva entre o número de patentes 

e o investimento em P&D agregado (industrial - IRD e universitário - UR) nos esta-

dos norte-americanos. Além disso, mesmo controlando os gastos com P&D privado, 

os resultados continuavam indicando uma correlação positiva entre o investimento 

em P&D universitário e a concessão de patentes de um mesmo grupo tecnológico 

por estado.  
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Essa relação entre patente e o P&D universitário foi interpretada como a evi-

dência da existência de transbordamentos tecnológicos entre os laboratórios das 

universidades e as empresas locais (BRESCHI & LISSONI, 2001a). 

Porém, é importante ressaltar que nesse primeiro estudo, Jaffe (1989) não 

encontrou evidências suficientes de que os transbordamentos de conhecimento são 

mediados pela geografia: “Há apenas uma evidência fraca de que os transborda-

mentos são favorecidos pela coincidência geográfica de universidades e laboratórios 

de pesquisa dentro de um estado.” (Jaffe, 1989, p 968, tradução nossa). Essas evi-

dências seriam obtidas em trabalhos posteriores, alguns apresentados em Feldman 

(1999). 

Breschi & Lissoni (2001a) apresentam duas insuficiências do estudo de Jaffe 

(1989) e que de certa forma persistem em vários dos trabalhos que o sucederam. 

Primeiramente, a unidade geográfica de análise mostra-se inadequada. Os estados 

norte-americanos são unidades geográficas tão grandes que não há como assumir 

que pessoas dentro dessas regiões tenham maior contato face a face do que com 

pessoas de outras regiões, nem que haja uma proximidade cultural que permita 

maior confiança ou menores custos de transação. No entanto, essa dificuldade já 

era percebida nesse estudo uma vez que tenta corrigir essas inadequações calcu-

lando um índice de co-localização entre laboratórios de P&D de corporações e uni-

versidades (GC). Esse índice é multiplicado pelo P&D universitário (UR) para “corri-

gir” esse fator. 

Jaffe deixa clara a dificuldade de lidar com áreas tão grandes e de tamanhos 

discrepantes ao afirmar que “apesar de conveniente, o uso de estados como unida-

de de observação é conceitualmente problemático para nossos propósitos. Pensar 

que transbordamentos geográficos possam ocorrer similarmente em Rhode Island e 

na Califórnia restringe nossa credibilidade”9 (JAFFE, 1989, p. 959, tradução nossa). 

Essas dificuldades ficaram ainda mais nítidas em avanços subseqüentes fazendo 

que poucos estudos posteriores adotem os estados como base de análise. 

A segunda insuficiência se deve às áreas tecnológicas propostas por Jaffe 

(1989). Se, por um lado, elas são agrupadas para evitar a grande fragmentação das 

                                                 
9  Para compreender o comentário de Jaffe (1989), é importante notar que a California e Rhode Island  
são dois estados norte-americanos diametralmente opostos em termos de dimensão e população. 
São respectivamente o terceiro maior estado e o menor em dimensão, com extensão de aproxima-
damente 410.000 km² e 3.144 km². Além disso, a população da Califórnia é de mais de 33 milhões de 
habitantes enquanto Rhode Island é de pouco mais que 1 milhão.  
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classes de patentes, o resultado final são áreas tão grandes que é difícil presumir 

que haja coincidência entre as competências tecnológicas das empresas, metas e 

campos de P&D. Por isso, torna-se difícil que pessoas pertencentes a um grupo que 

envolve conhecimentos tão diversos tenham maior propensão a compartilhar conhe-

cimento entre si do que com pesquisadores pertencentes a outras áreas tecnológi-

cas. Essa desconfiança é ainda mais relevante em se tratando de conhecimento en-

volvido em processos inovativos, ou seja, um conhecimento de natureza tácita e es-

pecífica. (BRESCHI & LISSONI, 2001a). 

Do ponto de vista histórico, o trabalho de Jaffe (1989) serviu de propulsor pa-

ra a corrente de estudos empíricos de transbordamentos de conhecimento. As evi-

dências levantadas nesse trabalho aumentaram o interesse pelos transbordamentos 

de conhecimento e este estudo referência para trabalhos posteriores, como os de 

Acs et al (1992), Feldman (1994b) e Audretsch & Feldman (1996). Esses novos es-

tudos experimentaram as mais variadas unidades espaciais (desde estados, regiões 

metropolitanas, cidades e até zonas de códigos postais) e indicadores para a saída 

da função produção de conhecimento (registro de patentes, novos produtos, etc.). 

Acs et al (1992), por exemplo, realizaram um trabalho muito similar ao de Jaf-

fe (1989), mas substituindo as patentes por registros de inovação (innovation counts) 

feitos pelo Small Business Innovation Data Base (SBDIB). Os autores consideram 

esses registros um melhor indicador para os produtos da inovação do que as paten-

tes. Além disso, não incorporam o controle para o tamanho dos estados. 

Acs et al (1994) propõem duas funções produção de conhecimento, uma para 

grandes empresas e outra para pequenas. O resultado obtido é que a coincidência 

geográfica só é significante para pequenas empresas e os autores sugerem que isso 

se deve ao fato de que o P&D interno é muito custoso para as pequenas empresas. 

Por isso, acabam se servindo da pesquisa das universidades como fonte de inova-

ção (BRESCHI & LISSONI, 2001a). 

Por fim, Audretsch & Feldman (1996), desenvolvem um trabalho mais apura-

do, com dados de áreas tecnológicas menos agregadas que as utilizadas no traba-

lho de Jaffe (1989) usando os setores SIC (Standart Industrial Classification) de 4 

dígitos.  Seu trabalho chega à conclusão de que há uma relação positiva entre a 

concentração geográfica dos produtos da inovação e a intensidade de P&D de um 

setor industrial (BRESCHI & LISSONI, 2001a).   
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Há certo consenso de que os estados e províncias são provavelmente muito 

amplos para representarem uma unidade geográfica de observação satisfatória, nos 

dizeres de Breschi & Lissoni (2001): 
Primeiro, os limites dos estados são uma proxy muito pobre para as unida-
des geográficas dentro das quais o conhecimento deve circular. Os estados 
norte-americanos são simplesmente unidades geográficas muito grandes 
para permitir-nos assumir que aqueles inventores, empreendedores e ge-
rentes que vivem em um estado terão mais chances de ter contatos face a 
face entre si do que com outras pessoas que vivem em outra parte. (BRES-
CHI & LISSONI, 2001a, p.7, tradução nossa). 

 

Quanto às demais unidades geográficas possíveis ainda há muitas controvér-

sias (Audretsch & Feldman, 2003). Por fim, é importante lembrar que, para alguns 

autores, a geografia é apenas uma plataforma para organizar a atividade econômica, 

e mesmo com uma complexidade muito grande nas medidas de distância não se 

conseguiria representar claramente a natureza complexa dessas relações sociais. 

 

 

2.2. Citação de Patentes  

 

 

Um outro método empírico que recebe o nome de citação de patentes, tam-

bém conhecido como paper trails em inglês, mensura os transbordamentos através 

das referências feitas a patentes anteriores numa nova patente, apresentado em 

outro estudo de Jaffe et al (1993). O objetivo dessa forma de análise é testar a loca-

lização dos transbordamentos de conhecimento através da análise de patentes num 

determinado período de tempo. O modelo parte de uma patente principal10 que re-

presentaria uma inovação significativa e que é posteriormente citada por novas pa-

tentes. Faz-se a partir desse grupo inicial de patentes principais, um conjunto de pa-

tentes posteriores que as citam e realiza-se a análise de localização dos autores 

dessas patentes para verificar se há coincidência geográfica. 

 Segundo Breschi & Lissoni (2003), na medida em que as citações de paten-

tes não são impostas pelos examinadores das patentes, elas podem ser tomadas 

como uma medida representativa de uma forma de transbordamento de conheci-
                                                 
10 Essas patentes podem ser chamadas de diversas formas dependendo do estudo, dentre elas são 
mais comuns os termos patente principal, patente-mãe, patente original ou simplesmente patente 
citada. 
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mento entre a equipe da patente original e a equipe da patente que a cita11. Portan-

to, se os transbordamentos de conhecimento são realmente localizados, os resulta-

dos obtidos por esse modo de análise demonstrarão uma incidência desproporcional 

de patentes numa mesma região geográfica. Por isso, para que os resultados pos-

sam evidenciar a existência de transbordamentos localizados, faz-se necessária 

uma base de comparação.  

Nessa abordagem metodológica, a base comparativa é dada a partir de um 

grupo de controle. A base de comparação serve para separar os transbordamentos 

de conhecimento dos demais fatores que podem gerar uma concentração geográfi-

ca. Sem isso, um maior número de citações de patentes concentradas numa área 

geográfica pode se dever simplesmente a concentração da atividade de P&D em 

determinada região que, por sua vez, pode ter sua origem em uma série de razões 

não relacionadas aos transbordamentos de conhecimento como, a existência de um 

mercado de trabalho para mão-de-obra qualificada, fornecedores especializados, 

infra-estrutura, incentivos, entre outros (BRESCHI & LISSONI, 2004). 

Mesmo com esse conjunto de insuficiências, pode-se afirmar que a maior 

contribuição da metodologia desenvolvida por Jaffe et al (1993) foi criar um meio 

para separar os efeitos dos transbordamentos de conhecimento, externalidade pu-

ramente tecnológica, das demais forças de aglomeração de origem pecuniária, como 

as economias de especialização e de mercado de trabalho. O mecanismo pelo qual 

faz isso é justamente a amostra de controle, que esse passa a ser o ponto-chave 

para uma análise adequada através desse método. 

A aplicação do método inicia com a seleção de uma amostra de patentes de 

um determinado grupo tecnológico das quais são selecionadas algumas patentes 

que foram posteriormente citadas chamadas patentes originárias. Todas as demais 

patentes que a citam, com exceção das auto-citações, ou seja, patentes de uma 

mesma empresa ou equipe, são associadas a essas patentes originárias formando 

um banco de dados com as citações (BRESCHI & LISSONI, 2006). 

Juntamente com esse conjunto de patentes, um grupo de patentes de contro-

le é confeccionado. Trata-se de um conjunto de patentes originárias e uma série de 
                                                 
11 No entanto, tanto Breschi & Lissoni (2003) e (2004) apontam que, como as regras de patentes 
permitem que os examinadores e consultores das patentes façam citações e não apenas os autores, 
as citações não podem ser sempre tomadas como medidas de transbordamentos. Quando são feitas 
pelos autores, sim, mas quando se trata de uma citação do examinador ou consultor, não havia rela-
ção prévia ou conhecimento da patente. Isso indica que o vínculo da citação é meramente de nature-
za legal e não uma evidência de que o conhecimento transbordou. 
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patentes sem vínculo de citação com essa patente randomicamente associada 

(BRESCHI & LISSONI, 2006). 

Uma vez montados esses dois grupos de patentes, a análise se faz pela 

comparação das freqüências de localização na mesma área geográfica entre a pa-

tente original e as patentes que a citam ou do grupo de controle. A freqüência obtida 

é comparada com a do grupo de controle que serve para validar ou rejeitar os valo-

res obtidos: caso as freqüências sejam significativamente superiores às do grupo de 

controle, pode-se interpretar como uma evidência de que há um maior número de 

transbordamentos de conhecimento dentro das aglomerações. 

Esse modo de análise fundamenta-se no pressuposto de que os fluxos de co-

nhecimento podem “deixar rastro” e ser “visíveis” através das patentes. Por ser dia-

metralmente oposto ao pressuposto de Krugman (1991) que afirma que os transbor-

damentos de conhecimento não podem ser medidos e por isso não deixam rastros o 

método de citação de patentes passou a ser referido também pelo termo inglês pa-

per trails. 

Jaffe et al (1993) montaram uma amostra de 1450 patentes e analisam 5200 

patentes que as citaram dentro dos mesmos grupos tecnológicos nos anos subse-

qüentes. Os autores chegam a resultados significativos como: a ocorrência de cita-

ções oriundas das mesmas cidades que as patentes originais costumam ser de 5 a 

10 vezes maior que o grupo de controle. Para todos os níveis geográficos e para os 

diferentes tipos de organização (universidades, corporações, etc.), os dados obtidos 

são estatisticamente mais significativos que da amostra de controle. Pode-se dizer 

que, de modo geral, os autores descobriram que as empresas inovadoras são mais 

propensas a se valer da pesquisa de universidades co-localizadas com seus centros 

de pesquisa do que com similares localizadas em outras regiões. 

Outro achado interessante dessa pesquisa é que a citações mostram-se loca-

lizadas na mesma cidade com uma maior freqüência nos primeiros anos após o de-

pósito da “patente mãe” que nos anos seguintes. Segundo Feldman (1999), isso in-

dica que, com a passagem do tempo, as citações mostram-se menos concentradas 

porque à medida que o conhecimento se difunde menor é a dependência do gerador 

do novo conhecimento.  

Ainda para concluir o impacto do experimento de Jaffe et al (1993), é impor-

tante comentar como uma patente se relaciona a uma localidade. Nas patentes man-

têm-se o registro da cidade e do endereço postal de cada um dos autores e, como 
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as patentes podem possuir mais de um inventor, elas podem ser designadas para 

mais de uma cidade. Portanto, a localização em que uma patente foi desenvolvida 

não pode ser definida de um modo unívoco. Para o estudo de Jaffe et al (1993), ado-

tou-se como localidade da patente o estado das cidades registradas para cada um 

dos co-autores. Já o experimento de Breschi & Lissoni (2003), sabendo da limitação 

da relação entre patente e localidade, adota uma estratégia diferente relacionando 

cada patente a todos os co-autores e só considerando a coincidência geográfica 

quando pelo menos um dos co-autores de cada patente reside na mesma cidade 

(BRESCHI & LISSONI, 2003).  

Alguns estudos que utilizaram o mesmo formato de pesquisa são Almeida & 

Kogut (1997), Jaffe & Trajtenberg (1996), Jaffe & Trajtenberg (2002). Almeida & Ko-

gut (1997), por exemplo, desenvolvem o mesmo trabalho restringindo-o à indústria 

de semicondutores, e verificam nas patentes relacionadas a esse campo resultados 

similares aos encontrados em Jaffe et al (1993). 

Apesar de não ser o foco desta dissertação, vale também citar trabalhos que 

expandem a vertente criada por Jaffe et al (1993); já que os resultados obtidos refor-

çaram os achados anteriores. 

Uma delas é a abordagem proposta por Maurseth & Verspagen (1999) e 

Verspagen & Schoenmakers (2000). Esses trabalhos se baseiam num modelo que 

aborda a citação de patentes entre pares de regiões, ou seja, patentes de uma regi-

ão que citam patentes de outra região. Suas estimativas chegam a conclusões que o 

número de citações-cruzadas decresce significativamente à medida que a distância 

entre as regiões aumenta (BRESCHI & LISSONI, 2001a). 

Num outro caso, Breschi & Lissoni (2003) e (2004) criticam a análise feita sob 

o nível geográfico e buscam desenvolver uma medida para a proximidade social, 

que não depende da proximidade física e representa melhor o caminho pelo qual o 

conhecimento flui.  

Breschi & Lissoni (2006) replicam o experimento de Jaffe et al (1993) para 

comparar os seus resultados do seu método com o de citação de patentes. Ao refa-

zer esse experimento, chegam a resultados que reafirmam numericamente os acha-

dos de Jaffe et al (1993), porém interpretados por um novo prisma. Esses pesquisa-

dores usam dados do European Patent Office (EPO) para os campos de Química 

Orgânica, Farmacêutico e Biotecnologia e selecionam dados apenas de inventores 

dos Estados Unidos para os anos de 1991 a 1993, para as patentes originais, e até 
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1999, para as patentes que as citam. Os resultados obtidos foram ainda mais ex-

pressivos do ponto de vista de concentração geográfica que os do experimento ori-

ginal já que, aproximadamente o dobro no nível estadual e mais que o dobro no ní-

vel de MSA (Metropolitan Statistical Area), provavelmente, segundo os autores por-

que o período de observação era menor (9 anos) perante os 14 anos usados no tra-

balho de Jaffe et al (1993).  

Portanto, apesar de Breschi & Lissoni (2006) considerarem a aplicação feita 

por Jaffe et al (1993) limitada, seus resultados chegam a resultados que reforçam o 

fenômeno de coincidência geográfica já presente nos estudos de Jaffe et al (1993). 

Uma terceira ramificação a partir desta metodologia é o estudo de Thompson 

(2003). O autor utiliza uma distinção feita pelo USPTO para as citações de patentes 

feitas pelo inventor e pelo examinador da patente. Ao invés de analisá-las de modo 

homogêneo, parte do pressuposto teórico de que as citações de patentes feitas pelo 

examinador não podem ser consideradas como representação de possíveis spillo-

vers porque foram adicionadas após a aplicação do pedido de patente, enquanto as 

citações feitas pelo inventor podem representar verdadeiros transbordamentos de 

conhecimento.  

Thompson (2003) então compara a freqüência de coincidência geográfica en-

tre as citações feitas pelo autor (medindo transbordamentos de conhecimento) e as 

feitas pelo examinador (como grupo de controle). Ele chega ao resultado de que, 

comparado com as citações feitas pelos examinadores, as feitas pelos autores têm 

em torno de 20% mais probabilidade de ser do mesmo país e 30% mais de coincidir 

no estado e área metropolitana. Novamente, verifica-se uma comprovação da co-

localização entre os inventores das patentes originais e das patentes citantes, refor-

çando a interpretação a favor dos transbordamentos de conhecimento. 

Por fim, é importante apresentar algumas críticas conceituais envolvendo a ci-

tação de patentes. Breschi & Lissoni (2004) põem sua atenção sobre a capacidade 

das citações serem interpretadas como um indicador para o fluxo de conhecimento 

entre o inventor da patente citante e o da citada. 

Segundo os autores, o principal motivo para considerar a citação de uma pa-

tente como um indicador de fluxo de conhecimento é supor que o processo inventivo 

é um processo cumulativo e com forte caráter social. Para gerar novo conhecimento, 

os inventores precisam trocar várias “porções” de conhecimento que não estão codi-

ficados e precisam ser passados por meios pessoais. Porém, como afirmar que as 
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citações refletem uma relação desse tipo entre os inventores? Dependendo do caso 

(de acordo com o escritório onde a patente é aplicada12), as citações podem ser de 

responsabilidade do inventor ou do examinador da patente. Quando o responsável 

pela citação é o último, o vínculo entre as patentes é meramente de natureza legal, 

não significa difusão de conhecimento, mas apenas dá os créditos ao inventor ante-

rior. Isto leva Jaffe el al (1993) afirmarem “é provável que a maioria das citações que 

não são spillovers seja de um tipo diferente: citações (adicionadas pelo examinador) 

a patentes prévias que o inventor citante não possuía conhecimento. Claramente, 

não ocorre transbordamento nesse caso” (JAFFE et al, 1993, p. 584, tradução nos-

sa).  

Além disso, mesmo quando a citação é feita pelo autor, surge outro problema 

relacionado ao fato de que a citação não permite indicar quando a patente é fruto de 

uma troca de conhecimento interpessoal entre os inventores e quando a citação de 

uma patente reflete apenas o conhecimento obtido com a leitura de uma patente. No 

primeiro caso, há um transbordamento na medida em que o conhecimento não se 

transfere por razões mercadológicas.  No segundo caso, porém, há apenas o co-

nhecimento obtido através da leitura do conteúdo de uma patente o que pode ser 

feito independentemente da localidade, portanto não envolvendo transbordamentos 

de conhecimento localizados13. 

 

 

2.3. Mobilidade de trabalhadores qualificados 

 

 

Outro tipo de estudo quantitativo sobre transbordamentos de conhecimento 

envolve a análise da mobilidade de trabalhadores qualificados, ou seja, a transferên-

cia de trabalhadores entre empresas numa mesma localidade, particularmente aque-

les que são especializados. Esse método parte do pressuposto teórico de que quan-
                                                 
12 Enquanto o USPTO diferencia as citações que foram feitas pelo examinador da patente daquelas 
feitas pelo inventor, o EPO não faz a mesma distinção. Como dito anteriormente, apenas as citações 
feitas pelo inventor podem ser consideradas representativas de um transbordamento de conhecimen-
to. 
13 Para aprofundar nas limitações envolvidas com a citação de patentes, sugere-se Breschi & Lissoni 
(2004).  Os autores tratam de modo mais aprofundado do tema, inclusive distinguindo as regras de 
citações do USPTO e EPO e considerando sobre quais circunstâncias a citação de patentes pode ou 
não envolver um transbordamento de conhecimento. 
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do um funcionário deixa uma empresa e vai para um concorrente localizado na 

mesma cidade ou região, o conhecimento incorporado nele passa à esfera da outra 

empresa, sendo, portanto um meio pelo qual as firmas de uma determinada região 

obtém “transbordamentos de conhecimento”. Como o papel fundamental está no 

conhecimento incorporado por funcionários, Feldman (1999) chama essa corrente 

de “idéias em pessoas”. Antes de aprofundar nesse método, cabe a ressalva de que 

o uso da mobilidade de pessoal para medir transbordamentos de conhecimento é 

fonte de uma série de controvérsias teóricas que serão tratadas após a apresenta-

ção do método e de alguns exemplos. 

Nesse segmento de estudos sobre transbordamentos de conhecimento, um 

dos trabalhos mais relevantes é o de Zucker & Darby (1996) que se aplica ao setor 

de biotecnologia. Este método parte do princípio de que o conhecimento está incor-

porado nas pessoas que o transformam em inovação. Pensando nisso, os autores 

(idem) analisam apenas os chamados “cientistas-estrela” (pesquisadores com alta 

produção acadêmica e que guiam a transformação do conhecimento da biotecnolo-

gia em aplicações comerciais) e seu grupo de colaboradores, não abordando todos 

os trabalhadores ou pesquisadores desse setor. Dessa forma, os autores tratam a-

penas do capital intelectual incorporado em alguns pesquisadores e sua localidade.  

Zucker e Darby (1996) afirmam que assim como em outras ciências, os “cien-

tistas-estrela” da área de biotecnologia protegem suas técnicas, idéias e descober-

tas tendendo comunicá-las mais com sua própria instituição e colaboradores. Boa 

parte dos pesquisadores ligados ao trabalho acadêmico publica seus achados em 

revistas acadêmicas e congressos, no entanto, grande parte do processo de pesqui-

sa e as técnicas envolvidas não são publicadas nestes artigos. Este tipo de conhe-

cimento costuma ficar restrito aos participantes dos grupos de pesquisa chefiados 

pelos “pesquisadores-estrela” responsáveis pela descoberta. Além disso, devido à 

dinâmica inovativa do setor, o tempo para adoção de uma inovação por parte das 

empresas de biotecnologia é bastante curto e para isto o tempo de aprendizado de 

uma nova descoberta tem de ser o mais reduzido possível. Uma maneira de reduzi-

lo é através da proximidade dos pesquisadores principais. Este modo de  trabalho 

desacelera a difusão do conhecimento para cientistas de outras instituições ou sem 

vínculos com os grupos de pesquisa. Dessa forma, a comercialização das inovações 

tecnológicas depende de vínculos com esses profissionais para obter o conhecimen-

to para inovar. 
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Os estudos chegam a uma conclusão relevante: as inovações revolucionárias 

desenvolvidas pelos “cientistas-estrela” demandaram que as empresas tivessem um 

vínculo direto – contratual - com esses pesquisadores ou que os seus cientistas tra-

balhassem diretamente nos laboratórios com esses pesquisadores renomados. 

Zucker & Darby (1996) selecionaram 337 pesquisadores-estrela dos Estados 

Unidos que escreveram 4315 artigos relacionados à biotecnologia e levantam a rede 

de seus co-autores. Como apontado, esse grupo possui o conhecimento necessário 

para transformar suas descobertas em produtos comercializáveis no campo de bio-

tecnologia. Quanto ao vínculo profissional, esses cientistas estão concentrados em 

141 universidades, 74 institutos de pesquisa e 48 empresas significativamente con-

centrados num pequeno grupo de localidades dos Estados Unidos (FELDMAN, 

1999). 

Assim, os autores analisaram o padrão de localização desses pesquisadores, 

dos seus co-autores de suas pesquisas e do instituto de pesquisa ou universidade 

ao qual pertencem. Esses dados ainda são relacionados com a ocorrência de alguns 

indicadores do desempenho inovativo das firmas (novos produtos, produtos em de-

senvolvimento, produtividade, etc.) ou da região (surgimento de novas firmas, paten-

tes da universidade, etc.). Chegam com isso a um resultado interessante: a maioria 

da empresas, especialmente as start-ups, estão localizadas nessas regiões onde 

reside o capital intelectual do campo da biotecnologia. Nos dizeres de Feldman 

(1999): “Esses cientistas – os estrelas – incorporam o conhecimento de tecnologias 

de vanguarda que inicialmente só está disponível nas bancadas de laboratórios des-

ses cientistas, tornando custoso outras pessoas obterem ou usar esse conhecimen-

to” (FELDMAN, 1999, p. 11-12, tradução nossa) 

Esses estudos chegam a conclusões que o capital intelectual de uma dada 

localidade é fundamental para o crescimento e desenvolvimento das indústrias cor-

relatas nessa mesma região. Outro estudo que segue a mesma linha é Zucker et al 

(1997).  

Porém, afirmar que esse conhecimento gera transbordamentos de conheci-

mento geograficamente limitados depende de uma questão teórica sobre a validade 

desse mecanismo como caminho para transbordamentos de conhecimento. 

Primeiramente, é importante verificar que o estudo de Zucker & Darby (1996) 

não está buscando evidenciar os transbordamentos de conhecimento, mas apenas 

determinar padrões de inovação e de formação de empresas no campo da biotecno-
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logia através do papel dos cientistas estrela. Portanto, seu arcabouço teórico-

metodológico não incorpora os transbordamentos de conhecimento, e apenas poste-

riormente os seus resultados foram tomados pelos estudiosos dos transbordamentos 

de conhecimento como um instrumento para medi-los. 

Um segundo ponto, mais importante, é de natureza conceitual. Breschi & Lis-

soni (2001a e 2001b) dizem que ao tratar da mobilidade de pessoal como um indi-

cador de transbordamento de conhecimento, diversos estudos cometem um equívo-

co, pois assumem dados relacionados à mobilidade de trabalhadores para inferir 

considerações sobre os transbordamentos de conhecimento. Como a mobilidade de 

pessoal está relacionada com o mercado de trabalho (uma externalidade pecuniária) 

ela não pode ser utilizada como indicador de transbordamentos de conhecimento já 

que eles são, pela sua natureza, externalidades não pecuniárias. Dessa forma, o 

que estaria sendo medido por esse tipo de indicador seria uma externalidade do 

próprio mercado de trabalho do SLP.  

Segundo esses autores, a mobilidade de trabalhadores só representaria uma 

externalidade tecnológica pura se e somente se as mudanças de empresa ajudas-

sem a criar uma base de conhecimento comum, e que todas as empresas fossem 

capazes de extrair conhecimento. No entanto, Breschi & Lissoni (2001a) afirmam 

que essa suposição não é inteiramente compatível com a suposição de que o co-

nhecimento é tácito e está incorporado nos funcionários. Porque sendo isso verda-

de, o conhecimento é levado pelos funcionários quando deixam a empresas, a não 

ser que eles tenham transmitido seu conhecimento por meios codificados, algo im-

possível ao se tratar de conhecimento de forte conteúdo tácito. 

Por tanto, Breschi & Lissoni (2001a), também criticam os transbordamentos 

de conhecimento como um dos mecanismos de obtenção de conhecimento mais 

relevantes. Para os autores, seriam mais naturais caminhos que passassem pelo 

mercado de trabalho (contratação) ou pelo mercado de serviços (acordos de coope-

ração). Por exemplo, uma vez que um pesquisador e sua equipe desenvolvem co-

nhecimento que pode se tornar comercial, tendem a fechar um contrato com uma 

firma ou abrir a sua própria, de preferência mantendo o vínculo com a universidade 

atual por “propósitos de reputação e como uma fonte de jovens assistentes” (BRES-

CHI & LISSONI, 2001a , p.15, tradução nossa). 

Como explicar então a mobilidade geográfica relativamente restrita dos fun-

cionários qualificados? Novamente, Breschi & Lissoni (2001a) sugerem alguns moti-
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vos. Por uma série de motivos pessoais como aversão a riscos e os custo irreversí-

veis (sunk cost) relacionados com a localização, pode-se acrescentar também o a-

pego pessoal e os vínculos familiares. Por outro lado, os autores não tiram impor-

tância do contexto institucional e social, mas dizem que a importância dessa locali-

dade está associada com a redução de custos envolvidos nos processos de procura 

e seleção, o que é portanto uma externalidade marshalliana relacionada ao mercado 

de trabalho e não aos transbordamentos de conhecimento (BRESCHI & LISSONI, 

2001a). 

Ou, como explicam os próprios autores: 
“Em outras palavras, os tão citados contatos face a face servem somente 
para facilitar o acesso à informação sobre quem conhece o que e onde 
está empregado, o que é o único bem público local. Os conhecimentos ci-
entíficos e tecnológicos incorporados permanecem um bem privado, a não 
ser que haja acordos (...) que o transformem numa propriedade comum ou 
um club good (bem de um grupo)” (BRESCHI & LISSONI, 2001a, p. 16, tra-
dução nossa, grifo do autor)  

Portanto, apesar de serem relevantes os achados dos trabalhos sobre o fluxo 

de conhecimento e os vínculos de trabalhadores altamente qualificados com firmas, 

os estudos como o de Zucker & Darby (1996) ainda dizem pouco sobre os transbor-

damentos de conhecimento. Para obter resultados no campo dos transbordamentos 

de conhecimento sem as controvérsias teóricas apontadas anteriormente, é neces-

sário desenvolver meios que eliminem a confusão entre os tipos de externalidades 

(tecnológicas ou pecuniárias) dando maior peso para este método.  

 

 

2.4. Comércio de novos produtos 

 

 

O último dos indicadores de estudo empíricos abordado por Feldman (1999) é 

o que trata o comércio de bens como meio para a ocorrência de transbordamentos 

de conhecimento. Esse tipo de transbordamento de conhecimento ocorre devido à 

dificuldade do produtor se apropriar totalmente do valor da inovação que é embutido 

no produto. Uma vez que um produto incorpora melhorias desconhecidas por todos 

ou parte dos concorrentes, há uma real possibilidade de que uma porção significati-

va dessas melhorias seja apreendida pelos concorrentes. Não são necessários to-
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dos os elementos da tradicional “engenharia reversa” para se configurar um trans-

bordamento de conhecimento através do comércio. Basta o contato com um novo 

design, com uma solução prática de fabricação, com um módulo adicional do produ-

to para que um concorrente possa obter uma boa porção do conhecimento envolvido 

no novo produto e até então desconhecido para ele. 

Dentre os estudos desenvolvidos, destaca-se Coe e Helpman (1995). Eles 

chegaram a evidências de que os transbordamentos de conhecimento do P&D insti-

tucional medido pelo comércio é forte e significativo. Outro estudo fundamental nes-

sa linha é o de Branstetter (1996) que realiza um estudo empírico que compara os 

transbordamentos de conhecimento internacionais e intranacionais buscando deter-

minar qual é o mais comum. Esse estudo chega à conclusão de que os transborda-

mentos de conhecimento são primordialmente intranacionais o que dá mais força ao 

argumento que os transbordamentos são limitados geograficamente.  

Do ponto de vista de campo de análise, nota-se especialmente que esse tipo 

de análise utiliza dados do comércio internacional para verificar a presença de 

transbordamentos entre países. No entanto, do ponto de vista metodológico, há mui-

to menos unidade e em boa parte, alguns elementos matemáticos estão presentes 

nos métodos anteriores (como a função produção de conhecimento e citação de pa-

tentes) e suas variantes. Basta para a intenção dessa seção, citar Feldman (1999) 

que afirma que precisam ser desenvolvidos muitos estudos para entender e quantifi-

car os transbordamentos internacionais de conhecimento usando esses métodos. 

 

 

2.5. Contatos informais 

 

 

Esse método de mensuração e avaliação dos transbordamentos de conheci-

mento foi proposto por Dahl & Pedersen (2004) e testado no cluster de firmas de 

comunicação sem fio de Aalborg no norte da Dinamarca. Esse SLP se desenvolveu 

especialmente nos anos 90 e conta com aproximadamente 35 empresas, das quais 

25 eram sócias de uma organização formal chamada NorCOM, base para esse es-

tudo. 
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Os autores formularam uma abordagem diferente das anteriores, pois não 

propõem um estudo econométrico amplo e não usam como base de análise a firma 

dentro de uma localidade ou mesmo um setor industrial. Em seu lugar, o foco da a-

nálise são os engenheiros responsáveis pelo desenvolvimento de produtos dessas 

empresas. O mecanismo adotado avalia diretamente os contatos informais entre en-

genheiros como meio para transbordamento de conhecimento entre empresas con-

correntes de um mesmo cluster. Os contatos informais são definidos pelos autores 

como “uma pessoa que trabalha em outra empresa (no mesmo cluster) com quem o 

engenheiro tem um relacionamento social que não é parte de um acordo formalizado 

entre as duas empresas” (DAHL & PEDERSEN, 2004, p. 1678, tradução nossa). 

Do ponto de vista teórico, os autores enquadram esse estudo para ajudar a 

solucionar um embate relacionado com a relevância dos contatos informais como 

fonte de conhecimento. Por um lado, vários autores (e.g. Martin (1999), Audretsch & 

Feldman (1996), Saxenian (2001)) afirmam que o conhecimento se difunde por meio 

de contatos informais, e que colegas atuando em empresas diferentes trocam infor-

mações como conselhos técnicos e solução de problemas através dessas relações. 

Segundo esses autores, os funcionários fornecem até mesmo conhecimento valioso 

para a empresa, pensando nas futuras retribuições da outra parte. Por outro lado, 

outros acadêmicos - especialmente Breschi & Lissoni (2001b) e Lissoni (2001) – ar-

gumentam que esses contatos propiciam apenas conhecimento mais geral e de bai-

xa importância, sendo, portanto secundários para as empresas, ou de outra forma, 

esse tipo de transbordamento é pouco comum e de pouco valor. 

O estudo aborda dois grupos de proposições. O primeiro envolve as informa-

ções relacionadas com o tipo, extensão e valor dos contatos informais e tem as se-

guintes hipóteses: “o conhecimento envolvendo assuntos internos à firma é trocado 

através de contatos informais” e “o conhecimento obtido através dos contatos infor-

mais é geralmente valioso para o receptor”. O segundo grupo abrange as causas 

dos contatos informais e duas das suas hipóteses são “os relacionamentos entre os 

engenheiros permanecem ao longo do tempo”, “mais conhecimento será comparti-

lhado à medida que os empregados ganham experiência, por causa dos relaciona-

mentos mais fortes e da grande confiança” (DAHL & PEDERSEN, 2004, p. 1677 e 

1678, tradução nossa). Essas hipóteses são testadas por meio de uma survey junto 

aos engenheiros que atuam em firmas de comunicação sem fio da região de Aal-

borg.  
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Portanto, além de verificar se conhecimento específico da empresa é trocado 

por meio desses contatos e seu valor perante o receptor, Dahl & Pedersen (2004) 

analisam se essas relações persistem no tempo, se mais conhecimento é trocado 

após o primeiro contato e se as firmas tentam reduzir a quantidade de conhecimento 

compartilhado pelos funcionários. 

Os dados obtidos pela pesquisa são especialmente significativos: 76% dos 

engenheiros entrevistados tinham pelo menos um contato informal em outras em-

presas do cluster e 41% desses obtinham conhecimento através desses contatos. 

Ao contrário do previsto pela literatura crítica, mais de 60% dos engenheiros que 

obtiveram informações avaliaram-nas como sendo de médio ou grande valor (algo 

em torno de 20% da amostra total) e mais surpreendente ainda é o resultado que 

12% do total de engenheiros obtiveram informações específicas sobre novos produ-

tos desenvolvidos pelas firmas de seus contatos.  

Portanto, esses resultados contrastam com os achados de Lissoni (2001) que 

estudou as empresas de máquina-ferramenta do cluster metal-mecânico de Brescia 

na Itália. Nesse estudo, Lissoni (2001) encontrou que 27% dos engenheiros trata-

vam de assuntos de natureza geral com seus colegas de outras empresas e apenas 

15% discutiam os projetos atuais sendo essas informações pouco relevantes. 

Quanto aos outros pontos de pesquisa, o estudo chegou a evidências que os 

engenheiros mais experientes trocavam informações mais valiosas que os demais e 

que as políticas empregadas pelas empresas como cláusulas contratuais relativas à 

competição (presente nos contratos de 16,2% dos engenheiros entrevistados) eram 

bem sucedidas, pois reduziam os contatos informais significativamente. 

Algumas das conclusões apresentadas pelos autores indicam que a experiên-

cia de adotar os engenheiros como unidade de análise mostrou-se realmente positi-

va. Ao entrevistar os engenheiros responsáveis por P&D, os autores conseguem 

dados completos e de melhor qualidade sobre os contatos informais. Caso analisas-

sem a firma e entrevistassem os gerentes, que certamente não possuem conheci-

mento sobre a extensão e utilidade dos contatos pessoais de cada um dos seus 

pesquisadores, poderia obter informações equivocadas. Por fim, os autores sugerem 

estudos que relacionem esses contatos informais com o desempenho da firma, e 

que comparem essa fonte de conhecimento com outras fontes de conhecimento (co-

legas na própria empresa, Internet, revista técnicas, contatos na universidade, etc). 
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Não são freqüentes estudos semelhantes ao que foi desenvolvido por Dahl & 

Pedersen (2004), por isso novos estudos comparativos com o caso de Aalborg po-

dem permitir verificar as vantagens de sua abordagem metodológica e aprofundar a 

relevância dos contatos informais frente às demais formas de obtenção de conheci-

mento. 

 

 

2.6. Considerações sobre os métodos 

 

 

Ao terminar a apresentação dos diversos métodos desenvolvidos para estu-

dos quantitativos de transbordamentos de conhecimento, pode-se notar que eles 

apresentam diversas peculiaridades. É possível verificar, por exemplo, que as áreas 

de abrangência e análise são muito variadas indo desde o nível de funcionários e 

das empresas até os transbordamentos entre nações. Esta discrepância se deve 

tanto a aspectos metodológicos como pela disponibilidade de dados. 

A função produção de conhecimento, por ser amplamente utilizada na literatu-

ra internacional, mostra-se um método bastante desenvolvido e com boas bases de 

comparação. Além disso, apesar de geralmente utilizar patentes, os indicadores de 

produtos da inovação podem ser os mais variados possíveis o que é expressivo tan-

to para países com pequena base de patentes e para setores em que o regime de 

apropriabilidade não se dá por patentes.  

No entanto, trabalhos deste tipo exigem a manipulação de bases de dados 

secundárias distintas, que precisam ser compatíveis entre si para haver coesão en-

tre os dados. Outra dificuldade diz respeito à escolha das unidades geográficas ana-

lisadas que precisam ser de uma dimensão relativamente restrita para ser possível 

presumir que a proximidade geográfica favoreça os transbordamentos de conheci-

mento, mesmo que em regiões grandes os índices de co-localização geográfica 

possam corrigir parcialmente estas limitações. Por fim, é necessário ter cautela ao 

fazer divisões entre áreas do conhecimento para que haja a possibilidade de que o 

conhecimento flua por meio de transbordamentos. 
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Ao aplicar este tipo de método em países em desenvolvimento, depara-se 

com uma grande limitação: a ausência de um número expressivo de patentes, como 

tratado anteriormente, e de dados secundários de boa qualidade.  

O método de citação de patentes, por sua vez, permite delinear de modo mais 

direto os transbordamentos de conhecimento e não apenas por correlação. Partindo 

de citações de patentes anteriores, os autores conseguem reconstituir o fluxo de co-

nhecimento de um amplo conjunto de inovações. Por ter como único elemento de 

análise as informações contidas nas patentes, pode-se trabalhar facilmente com um 

único banco de dados. 

No entanto, este tipo de análise está muito atrelado a indicadores de paten-

tes, que possuem restrições já citadas relacionadas com o regime de apropriabilida-

de e com número de patentes concedidas. O grupo de substitutos possíveis para as 

patentes é bastante restrito, um dos casos possíveis são os artigos acadêmicos que 

possuem um sistema de citações similar ao de patentes. Soma-se ainda a este tipo 

de dificuldade a necessidade de uma boa amostra de controle, portanto, necessita-

se de um banco de dados com um número expressivo de patentes. 

Novamente, ao aplicar este método para países em desenvolvimento, como o 

Brasil, depara-se com uma reduzida base de patentes depositadas. Isto estimula a 

utilização de outros dados substitutos ou, pelo menos, um estudo com limitações 

maiores devido ao pequeno número de patentes. 

Os estudos sobre mobilidade de trabalhadores qualificados permitem apro-

fundar nos meios pelos quais o conhecimento de trabalhadores especializados em 

uma determinada área do conhecimento chegam às empresas. De modo particular, 

este tipo de estudo pode ser especialmente útil para analisar os vínculos profissio-

nais, a pertença a redes de pesquisa e a localização das empresas, de modo a veri-

ficar como se dá o acesso por parte delas ao conhecimento desenvolvido em cen-

tros de pesquisa e laboratórios. Portanto, este tipo de análise mostra-se muito impor-

tante inclusive para alguns estudos sobre a interação universidade-empresa. 

Porém, para uma integral aplicação ao estudo dos transbordamentos de co-

nhecimento, este método depara-se com um problema conceitual, sua débil distin-

ção entre as externalidades pecuniárias e tecnológicas, ou seja, a distinção dos be-

nefícios devidos ao mercado de trabalho e os devidos aos transbordamentos de co-

nhecimento. Além disso, em setores em que o desenvolvimento tecnológico está 

longe dos profissionais dos centros de pesquisa, a aferição dos fluxos de conheci-
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mento passa a ser mais difícil. Em termos de fontes de dados secundários, o Brasil 

possui algumas fontes de dados detalhados relacionados a pesquisa que podem ser 

usados em estruturas deste tipo como os dados de  pesquisadores com vínculos 

acadêmicos, como aqueles registrados na Plataforma Lattes do CNPq. 

No método do comércio de novos produtos há uma restrição a priori para es-

tudar os transbordamentos de conhecimentos em sistemas locais de produção, pois 

ele diz respeito apenas aos transbordamentos decorrentes do comércio internacio-

nal. Portanto, mostra-se interessante no estudo de transbordamentos de conheci-

mento em clusters apenas para comparar os transbordamentos de conhecimento 

intra-nacionais com os internacionais. 

Por fim, o método dos contatos informais é um dos poucos métodos que per-

mitem auferir o tipo e valor percebido pelo funcionário do conhecimento obtido por 

meio de seus colegas. Isto se deve ao fato dele estar estruturado por meio de entre-

vistas aos funcionários das empresas e não se apoiar em dados secundários. Além 

disso, ao examinar uma série de elementos envolvidos no trabalho destes profissio-

nais, este método permite auferir informações que permitem caracterizar melhor um 

determinado cluster. 

No entanto, por depender de questionários respondidos pelos funcionários, 

este tipo de estudo se mostra um elemento restrito de pesquisa direcionado no má-

ximo a pequenos grupos de sistemas locais de produção. 

No que diz respeito à abrangência dos métodos apresentados, é possível a-

firmar que para uma maior eficácia nas análises, é necessário saber para cada di-

mensão (regional, nacional, internacional) quais são os métodos mais adequados. 

De modo geral, o método da função produção de conhecimento, aplica-se a quase 

todos os níveis, com exceção de estudos muito pontuais ou para fluxos internacio-

nais, devido à falta de dados secundários consistentes. No método de citação de 

patentes, a restrição é um pouco maior, pois as patentes são em menor número e 

restritas a alguns setores. Por isso, não é possível limitar as citações a ponto de fa-

zer uma análise de pequenas dimensões geográficas. Portanto, o método torna-se 

viável apenas a partir de níveis regionais. 

A mobilidade de trabalhadores qualificados mostra-se mais adequada para 

estudos com dados regionais, nacionais e internacionais, pois geralmente faltam da-

dos de mobilidade de profissionais em níveis inferiores ao regional.  
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O método de comércio de novos produtos se restringe à comparação de 

transbordamentos de conhecimento internacionais com os intranacionais, sendo, 

portanto constitutivamente internacional. E, por fim, o método de contatos informais, 

por se tratar de uma aplicação de survey torna-se muito custoso para grandes di-

mensões espaciais e número de respondentes, supõe-se inviável para algo maior 

que um nível regional intermediário. 

Unindo essas restrições de abrangência dos cinco métodos, podemos cons-

truir o seguinte gráfico, que ilustra bem as áreas de aplicação de cada um dos méto-

dos. 

 
Ilustração 1 – Abrangência por método.  

 

Por fim, para sumarizar as características de cada um dos métodos expostos, 

construiu-se a tabela abaixo que sintetiza essas informações. 

Cidade Região     
Metropolitana 

Estado Região País Internacional 

Citação de Patentes 
Mobilidade de Trabalhadores 

Novos Produtos 
Contatos Informais 

Função Produção de Conhecimento
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Tipo Características Mensuração Referências prin-

cipais 
Função produção 
de conhecimento 

Utiliza a função produção de 
conhecimento para correla-
cionar uma saída inovativa e 
seus insumos de conheci-
mento (P&D privado e públi-
co), além da dimensão geo-
gráfica.  

Como saída inovativa, 
podem-se usar diversos 
indicadores sendo o mais 
comum as patentes. Ou-
tros exemplos: copyrig-
ths, artigos acadêmicos, 
novos produtos, etc. 

Jaffe (1989); 
Acs et al (1992); 
Audretsch & 
Feldamn (1996) 

Citação de paten-
tes  

Enfoca as patentes e suas 
citações. Esse método corre-
laciona as patentes e sua 
localização geográfica ten-
tando evidenciar que o co-
nhecimento se difunde numa 
área geograficamente limita-
da. 

Utiliza-se patentes depo-
sitadas e as posteriores 
patentes que a citam e 
verifica ser possui a 
mesma localização com-
parando a freqüência de 
coincidência com um 
grupo de controle. 

Jaffe et al (1993); 
Jaffe & 
Trajtenberg 
(1996); 
Almeida & Kogut 
(1997) 

Mobilidade de 
trabalhadores 

Focado no capital intelectual 
incorporado por pesquisado-
res muito relevantes e sua 
rede de pesquisa. Trata da 
localização geográfica des-
ses pesquisadores e seus 
vínculos profissionais. 

Localização dos “cientis-
tas-estrela”, localização 
das novas firmas de bio-
tecnologia e seus víncu-
los profissionais. 

Zuker & Darby 
(1996); 
Zucker et al (1997) 

Novos produtos Desenvolvido especialmente 
para os transbordamentos de 
conhecimento do comércio 
internacional. O nível dos 
estudos costuma ser por 
setor industrial ou países. 

Dados secundários de 
comércio internacional e 
gasto em P&D. Medindo 
a fração intranacional e 
internacional dos trans-
bordamentos. 

Branstetter (1996); 
Coe & Helpman 
(1995) 

Contatos infor-
mais 

Formulado para pequenos 
aglomerados. O nível de es-
tudo é o índivíduo e não a 
firma. Focado nos contatos 
pessoais. 

Através de questionários 
aos funcionários de P&D 
de aglomerações. 

Dahl & Pedersen 
(2004) 

Tabela 3 - Resumo teórico dos métodos apresentados. 

Revisadas as características, vantagens e desvantagens de cada um dos mé-

todos de mensuração de transbordamentos de conhecimento, é possível delinear as 

opções metodológicas tomadas neste trabalho.  
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3. Procedimentos Metodológicos 
 

 

Uma vez apresentados os métodos, torna-se necessário realizar algumas op-

ções metodológicas para aplicar ao cluster de TIC de Campinas. A revisão bibliográ-

fica abrange cinco métodos quantitativos de análise de transbordamentos de conhe-

cimento. Destes, optou-se por adotar o método dos contatos informais baseando-se 

no trabalho de Dahl & Pedersen (2004).  Além disso, foi possível incorporar à pes-

quisa alguns elementos que permitiram adotar de modo exploratório uma versão a-

daptada do método de citação de patentes desenvolvido por Jaffe et al (1993). 

Estes dois métodos, particularmente os contatos informais, permitem obter e-

vidências dos transbordamentos de conhecimento e sua relevância para o SLP, a-

lém de caracterizar alguns elementos estruturais do cluster de Campinas.  

 Esta seção, além de apresentar como foi aplicado o método dos contatos in-

formais, explica quais foram as alterações feitas no método da citação de patentes 

para utilizar as citações de artigos acadêmicos. Além disso, são feitas algumas con-

siderações sobre os motivos que levaram a não adotar os métodos da função pro-

dução de conhecimento, comércio internacional e mobilidade de pessoal.  

 

 

3.1. Contatos informais 

 

 

Dentre os métodos estudados, o de contatos informais de Dahl & Pedersen 

(2004) mostrou-se o mais adequado para um estudo focalizado no setor de TIC da 

região de Campinas. Os principais méritos são que o questionário desenvolvido pe-

los autores verifica diretamente a ocorrência de transbordamentos de conhecimento, 

questiona sua relevância, investiga que tipo de conhecimento flui por este meio e 

aborda até mesmo fatores sociais que influenciam na troca de conhecimento por 

meios informais. 

Os dados fornecidos por Dahl & Pedersen (2004) no seu trabalho para o clus-

ter da indústria de equipamentos wireless de Aalborg na Dinamarca oferece uma 



 

 

68 

boa base de comparação e fonte de experiência. Os autores utilizaram um questio-

nário que perguntava diretamente aos engenheiros se eles possuíam contatos in-

formais (colegas de outras empresas com os quais possuem algum contato social) e 

se estes contatos serviam como meio para obter conhecimento de seu setor, ou se-

ja, se ocorriam transbordamentos de conhecimento através dos contatos informais. 

Além disso, o trabalho avalou que tipo de conhecimento é passado por meio destes 

contatos e qual a sua importância para o engenheiro que recebe a informação.  Des-

ta forma, Dahl & Pedersen (2004) conseguem avaliar a importância dos transborda-

mentos de conhecimento e obter algumas características do SLP de Aalborg. 

Este método estrutura-se por meio de um questionário direcionado original-

mente aos engenheiros que atuavam nas empresas de equipamentos de comunica-

ção sem fio de Aalborg. A aplicação deste método para o caso de Campinas, portan-

to, depende da preparação de um questionário nos mesmos moldes de Dahl & Pe-

dersen (2004). Uma vez que não era possível obter o questionário original na ínte-

gra, construiu-se um novo questionário baseado nas questões disponíveis na litera-

tura. Além dos dados de caracterização da amostra, foi possível repetir algumas 

perguntas do trabalho original especialmente as relacionadas aos contatos infor-

mais, à experiência profissional e ao trabalho atual dos funcionários. As outras ques-

tões acrescentadas ao questionário, mas não apresentadas explicitamente no artigo 

dos autores foram colocadas com o intuito de complementar a análise anterior ou 

visando obter dados para o outro método14.  

O questionário está divido em cinco grupos de informações agrupadas nos 

seguintes temas: informações básicas (idade, sexo, empresa e cargo), formação 

acadêmica; histórico profissional; contrato e modo de trabalho; e aos próprios conta-

tos informais e ao conhecimento obtido por meio deles. 

No grupo de questões relacionadas com a formação acadêmica, os entrevis-

tados indicavam seu nível de escolaridade (técnico, graduação e pós-graduação) e, 

caso tivessem a graduação ou pós-graduação, eram inquiridos sobre o ano de início 

                                                 
14 O projeto inicial previa obter na íntegra o questionário utilizado pela pesquisa de Dahl (2003) e base 
do artigo de Dahl & Pedersen (2004). Porém, em contato com o Prof. Michael S. Dahl da Universida-
de de Aalborg, ele afirmou que a versão utilizada fora escrita em dinamarquês e que preferia que 
fossem utilizadas somente as questões em inglês disponíveis na sua tese de doutorado (Dahl, 2003) 
e em seu artigo (Dahl & Pedersen, 2004). No total, foi possível reconstruir 14 das questões utilizadas 
no Aalborg survey. 
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e fim, a instituição, o local do programa e o curso concluído15. Estas informações 

permitiriam verificar a procedência dos funcionários das empresas de TIC da região 

de Campinas e o papel das instituições de ensino locais na formação de mão-de-

obra para a região. 

O histórico profissional dos entrevistados foi levantado por outras questões 

que indicavam há quantos anos trabalhavam no setor de TIC, há quanto tempo es-

tavam na região de Campinas e em quais empresas da região haviam trabalhado. 

Os entrevistados ainda informavam qual era a função que executavam a maior parte 

do tempo (marketing, programação/codificação, gerenciamento, pesquisa e desen-

volvimento). 

Estas informações permitem determinar o tempo médio de experiência no se-

tor, aproximar a taxa de turn-over dessas empresas, se o tempo de permanência na 

região aumenta ou fortalece os contatos informais e a obtenção de conhecimento. 

Com a citação das empresas em que o entrevistado trabalhou, foi possível identificar 

quantos atuaram no CPqD e verificar o papel desta instituição como formador de 

profissionais na região. 

No que diz respeito aos contatos informais, após apresentar este conceito, os 

funcionários respondiam se possuíam contatos em outras empresas e se obtinham 

conhecimento por meio deles16. Além disso, caso obtivessem conhecimento, deveri-

am dar um valor para ele (alto, médio ou baixo), informar qual tipo de conhecimento 

era obtido e com que pessoas mantinham contatos informais (antigos colegas de 

trabalho, antigos colegas de faculdade, parentes ou amigos de outros locais) 17. 

Por fim, duas perguntas sobre seu vínculo com a empresa, os entrevistados 

deviam informar se haviam trabalhado em projetos formais de colaboração com ou-

tras empresas da região e se possuíam cláusula contratual que o impediam de tra-
                                                 
15 Os entrevistados podiam escolher entre dez áreas: Análise de Sistemas ou Processamento de 
Dados; Ciências da Computação; Engenharia da Computação; Engenharia Elétrica; Outras Engenha-
rias; Física, Matemática ou Estatística; Química, Bioquímica ou Biologia; Administração de Empresas; 
Outros. 
16 No questionário, a explicação sobre o que eram os contatos informais foi adaptada do artigo de 
Dahl & Pedersen (2004): Considerando contatos informais como "uma pessoa que trabalha em outra 
firma (do setor de TIC na região de Campinas) com o qual você tem um relacionamento social (ami-
zade, contato social, etc) que não se deva a um acordo formalizado entre sua empresa e a dele”.  
17 A pergunta sobre o tipo de conhecimento também foi extraída de Dahl & Pedersen (2004) e possu-
ía o seguinte formato: 
“Que tipo de conhecimento você obtém através desses contatos informais? 
( )Conhecimento técnico sobre novos produtos desenvolvidos pela empresa da pessoa que tenho 
contato 
( )Conhecimento técnico sobre equipamentos e produtos padronizados 
( )Conhecimento mais genérico sobre meu setor” 
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balhar em firmas concorrentes. De acordo com o estudo de Dahl (2003), essas in-

formações são relevantes porque atuar em projetos com outras empresas pode am-

pliar as redes de relacionamento dos funcionários ampliando os contatos informais. 

Já as cláusulas contratuais que limitam a mudança e abertura de conhecimento po-

dem desestimular o fornecimento de conhecimento para colegas por meios destes 

contatos. 

Além dos itens já citados, decidiu-se solicitar algumas informações adicionais 

para os entrevistados a fim de aprofundar o tipo de atividades de TIC e o grau inova-

tivo das atividades do setor de TIC na região de Campinas. Para isto, foram solicita-

das mais duas informações sobre o tipo de atividades executado e quais são as fon-

tes de informação para estas atividades. O entrevistado devia informar em quais par-

tes do projeto se enfocava (projeto, análise, codificação, testes ou documentação), 

em que tipo de projetos atuava (desenvolvimento de novos produtos, atualização de 

produtos já existentes, adaptação de produtos e/ou outros) e que tipo de material 

precisava para executar sua função (como periódicos acadêmicos, patentes, normas 

e fóruns na Internet).  

Por fim, os entrevistados informavam se eram autores de alguma patente ou 

artigos acadêmicos ou se possuíam o copyright de algum algoritmo ou código-fonte 

e forneciam detalhes em caso positivo. Estas informações visavam obter os indica-

dores para o método de citação de patentes adotado neste trabalho. 

Na versão piloto, este questionário foi avaliado por alguns profissionais do 

campo de TIC o que levou a algumas pequenas melhorias. O questionário final foi 

utilizado nas entrevistas em duas versões: uma com o questionário impresso e outra 

na Internet. Desta forma, os entrevistados podiam responder com maior facilidade e, 

no caso da Internet, alimentando automaticamente um banco de dados. Como forma 

de estimular as respostas e manter o sigilo das empresas, a identificação pessoal 

(nome e endereço eletrônico) era opcional. O questionário completo é mostrado no 

Anexo A. 
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3.2. Citação de patentes 

 

 

Em termos de dados necessários, o método de citação de patentes tem mui-

tas semelhanças com a função produção de conhecimento: utiliza primordialmente 

patente como saída inovativa e relaciona-as com as localidades. Porém, como este 

método exige um menor número de informações e está estruturado de uma maneira 

mais simples, optou-se por realizar um estudo exploratório usando a mesma lógica 

da citação de patentes, porém com base nas informações obtidas nos questionários 

aplicados aos profissionais de TIC da região.  

Com os resultados dos questionários em mãos, foi possível verificar que o 

método necessitaria de algumas modificações para funcionar com um grupo tão re-

duzido: substituir as patentes por artigos acadêmicos e analisar apenas as citações 

dos artigos acadêmicos em vez dos artigos que os citam.  

A substituição das patentes por trabalhos acadêmicos se devem ao fato que 

do universo entrevistado, poucos detinham patentes (apenas 5%) enquanto pouco 

mais de 35% possuíam trabalhos acadêmicos (artigos e dissertações). Isto condiz 

com a escassa atividade de patenteamento no Brasil. Não cabe, neste ponto, discu-

tir o motivo pelo qual o número de patentes é reduzido, mas sua diferença pode ser 

verificada ao comparar o número de patentes concedidas pelo INPI (órgão nacional 

responsável por propriedade intelectual) e pelo USPTO (órgão respectivo dos Esta-

dos Unidos). Segundo o INPI (2007), enquanto em 2002, 2003 e 2004 foram conce-

didas respectivamente 4.743, 4.725 e 2.481 patentes no Brasil, nos Estados Unidos 

o USPTO (2007) concedeu no mesmo período 98.590, 94.129 e 82.586 apenas para 

pedidos internos aos Estados Unidos, se considerarmos os pedidos estrangeiros o 

volume da agência americana quase dobra. 

 2003 2004 2005 

INPI 4.743 4.725 2.481 

USPTO (somente para os Estados Unidos) 98.590 94.129 82.586 

USPTO (todos os países) 187.048 181.320 157.741 

 Fontes: INPI (2007) e WIPO (2007). 
Tabela 4 - Patentes concedidas pelo INPI e USPTO 
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Além disso, como já citado, no caso brasileiro, os softwares não são regidos 

por patentes, mas por copyright, o que restringe significativamente o uso de patentes 

no setor de TIC. 

Por este motivo, para um estudo setorial e apenas para a região de Campinas 

as patentes encontradas provavelmente não seriam obtidas em número suficiente 

para aplicação do modelo gerando um grupo muito reduzido. 

A base nacional de artigos acadêmicos é expressivamente maior. Albuquer-

que et al (2002), por exemplo, aponta que nos dados de artigos do Institute for Sci-

entific Information (ISI), na seleção Science Citation Index, constavam 9.668 artigos 

científicos do ano de 1999 com autores filiados a instituições brasileiras e publica-

dos. Neste mesmo ano, 664 patentes foram concedidas a brasileiros nos mais diver-

sos escritório de patentes do mundo, um número cerca de 15 vezes menor que arti-

gos científicos das base do ISI. Em boa parte, a pequena atividade de patenteamen-

to se deve, conforme aponta Galina (2003), a que grande parte das atividades tecno-

lógicas de países em desenvolvimento é importante localmente, mas pouco expres-

siva em âmbito mundial. 

 

 

 

 
Ilustração 2 - Diferenças entre a citações de patentes e de artigos científicos 

 

Citações consideradas 

“Patente mãe” Patente posteriores 

Citações a obra anteriores 

Artigo científico Obras anteriores 
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Apesar das bases de dados indexadas serem bastante abrangentes, como 

poucos trabalhos encontrados foram publicados em revistas internacionais indexa-

das, não seria possível verificar as citações feitas aos artigos acadêmicos encontra-

dos. No entanto, alterando o método para verificar a procedência dos trabalhos cita-

dos nos artigos obtidos, de certa forma invertendo a ordem do procedimento de Jaffe 

el al (1993), é possível delinear os fluxos de conhecimento envolvidos nesta produ-

ção científica. É verdade que estas mudanças restringem os resultados da pesquisa, 

mas permitem a realização de um estudo exploratório mesmo que do ponto de vista 

acadêmico, do setor de TIC da região. Esse método será mais bem detalhado na 

apresentação dos resultados. 

 

 

3.3. Dificuldades na aplicação dos outros métodos 

 

 

Como visto, o método da função produção de conhecimento foi o primeiro es-

tudo quantitativo sobre transbordamentos de conhecimento e é o mais difundido na 

literatura. No entanto, sua adoção envolveria a dificuldade relacionada com a obten-

ção de diversos indicadores em bases secundárias.  

Além do mais, os dados isolados das empresas de Campinas são de pouca 

utilidade por não possuir uma base comparativa adequada. Seria necessário esten-

der o estudo a um outro grupo de controle, do mesmo setor, ou comparar com ou-

tros clusters similares de outros países.  

Por outro lado, alguns dados necessários para a função produção de conhe-

cimento podem ser considerados de difícil obtenção porque envolvem dados confi-

denciais como investimento em P&D e faturamento.  

Foi possível notar este tipo de dificuldade nas visitas feitas às empresas que 

participaram deste estudo. Para obter a dimensão das empresas, algumas informa-

ções como número de funcionários, faturamento e investimento em P&D eram solici-

tadas nos questionários. Estes eram destinados aos diretores, mas poucas empre-

sas o responderam. Das cinco empresas que responderam, apenas duas informa-

ram com detalhes seu faturamento e investimento em P&D, duas responderam com 
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números estimados e incompletos, pois não possuíam dados precisos sobre esses 

itens e uma decidiu não fornecer esses dados por serem confidenciais.  

Além disso, a qualidade dessas informações pode ser contestada, pois a pro-

porção entre faturamento e investimento em P&D era muito discrepante entre as 

empresas entrevistadas. Em boa parte, isso se deve, além das diferenças de estra-

tégia e mercado, aos diversos conceitos de custos adotados pelas empresas. Uma 

das firmas entrevistadas, por exemplo, considerava como custos de P&D apenas os 

custos da folha de pagamento e não tinha um setor independente para estas ativi-

dades. Portanto, pode-se presumir que para obter informações reais e detalhadas 

sobre o investimento em P&D das empresas do ramo é necessário um trabalho 

completo e aprofundado com bases secundárias.  

Esse tipo de dificuldade também foi enfrentado por Lissoni (2001) que teve di-

ficuldades para entrar em contato com os engenheiros devido à resistência das pró-

prias firmas. Por este motivo, o pesquisador italiano precisou limitar seu questioná-

rio. Devido a estas dificuldades, poder-se-ia chegar a um grupo de informações re-

duzido e pouco conclusivo.  

Quanto ao método da mobilidade de trabalhadores, além dos problemas con-

ceituais já apresentadas sobre esse método (como a discussão sobre se esse méto-

do mede realmente os transbordamentos de conhecimento ou as externalidades re-

lacionadas ao mercado de trabalho), apontam-se uma dificuldade metodológica. Ela 

diz respeito aos dados sobre vínculo empregatício. Seriam necessários dados histó-

ricos abundantes de diversas empresas, ou dados secundários sobre emprego e 

inovação que não estão amplamente disponíveis nem são de fácil utilização.  

 No que diz respeito ao método do comércio de novos produtos, é im-

portante frisar que esse tipo de mensuração não será acrescentado ao conjunto de 

indicadores dessa dissertação por três motivos principais: (i) há poucas possibilida-

des de comparação, já que poucos estudos foram desenvolvidos nesse campo; (ii) o 

estudo dependeria de um aprofundamento nas bases secundarias desse campo, 

especialmente a situação atual de comércio das firmas estudadas; e (iii) os estudos 

nesse campo tratam da dimensão nacional-internacional dos transbordamentos, o 

que foge do foco desta dissertação. 
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4. Setor de Tecnologia da Informação e Comunicações 
 

 

A economia global tem evidenciado uma crescente importância dos produtos 

e serviços de TIC, não apenas pelo seu maior peso relativo no comércio internacio-

nal, mas pela presença expressiva desses elementos nos diversos setores produti-

vos. Por isto, o setor de TIC tem-se mostrado estratégico para o crescimento das 

economias nacionais tanto pelo valor expressivo deste mercado como pelo dina-

mismo que confere ao todo o sistema econômico.  

Nas últimas décadas, a produção de TIC cresceu e se expandiu internacio-

nalmente fazendo com que, além dos países centrais que tradicionalmente forneci-

am produtos e serviços de TIC, alguns países que eram até então simples usuários 

de tecnologia entraram no grupo de produtores internacionais de TIC. Para todos os 

envolvidos, o conhecimento mostra-se um insumo fundamental para desenvolver e 

manter a capacidade inovativa necessária para a dinâmica do setor. Em boa medi-

da, isto tem levado os competidores deste segmento industrial a estimular instru-

mentos que auxiliem o crescimento do montante de conhecimento relacionado com 

as TIC o que significa fomentar mecanismos de aprendizagem que propiciam a a-

quisição de conhecimento e a formação de habilidades e competências, como é o 

caso dos transbordamentos de conhecimento.  

Como apontado por Audretsch & Feldman (2003), para uma compreensão e-

ficaz e profunda, é necessário estudar os transbordamentos de conhecimento de 

modo não-homogêneo, ou seja, identificar as especificidades de cada área do co-

nhecimento envolvidas nos setores de aplicação. Exatamente por isso, para mensu-

rar os transbordamentos de conhecimento em clusters do setor de TIC, faz-se ne-

cessário um conhecimento mais aprofundado desse setor e de alguns de seus S-

LPs. É preciso, pois, levar em conta características como organização da cadeia 

produtiva, as interações verticais e horizontais, além de alguns aspectos históricos e 

econômicos.   

Nesta seção, são apresentadas as principais características do setor de TIC, 

com o intuito de facilitar a compreensão dos transbordamentos nos cluster de Tec-

nologia da Informação e Comunicação (TIC). Apresenta-se assim  um breve histórico 

do setor, a estrutura da sua cadeia produtiva e as formas de geração e difusão do 
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conhecimento. Como ilustração, são abordadas, a partir da literatura, algumas ca-

racterísticas de alguns clusters internacionais existentes, com os SLPs do Vale do 

Silício, Bangalore e Dublin. Os dois últimos serão especialmente úteis na análise 

subseqüente do SLP de Campinas já que se tratam de casos recentes em países 

em desenvolvimento. 

 

 

4.1. Características do setor de TIC 

 

 

Nos últimos anos, a indústria de TIC ganhou importância crescente nos paí-

ses centrais, o que pode ser evidenciado pelo crescimento da sua participação no 

produto nacional desses países. Porém, a importância da indústria de TIC supera 

seu próprio mercado uma vez que seus produtos são de grande importância para o 

funcionamento de inúmeras atividades produtivas ou ligadas ao consumo (ROSELI-

NO, 2006). 

Segundo a OCDE (2005), o setor abarca tanto as atividades econômicas rela-

cionadas à fabricação de produtos de TIC como os serviços envolvidos na sua im-

plantação. Os produtos desse setor são aqueles que “pretendem cumprir a função 

de processamento de informações e comunicação por meios eletrônicos, incluindo 

transmissão e apresentação, ou seu processamento eletrônico para detectar, men-

surar e/ou gravar fenômenos físicos, ou para controlar um processo físico” (OCDE, 

2005, p. 15). E os serviços são os “que permitem a função de processamento da 

informação e comunicações por meios eletrônicos” (OCDE, 2005, p. 15, tradução 

nossa). 

 Esse setor abrange assim um amplo conjunto de setores produtivos e de ser-

viços relacionados ao fornecimento, processamento, conversão e comunicação de 

informação mediante tecnologia digital. De modo geral, esse termo está relacionado 

com os sistemas informáticos ou computacionais, mas não se restringe a eles. Per-

tencem ao setor de TIC diversos segmentos como produção e serviços de software, 

produção de microcomputadores e hardware periférico, equipamentos de comunica-

ção e de rede, eletrônicos de consumo com processamento de informações, entre 

outros. 
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Os produtos e serviços de TIC assumem diversas posições nos processos 

produtivos em que executam diversas atividades operacionais por meio de meca-

nismos e procedimentos específicos. As atividades de TIC, diferentemente dos seto-

res econômicos tradicionais, não podem ser identificadas pelo resultado do seu pro-

cesso produtivo, mas pelo modo como desempenham essas funcionalidades, pelas 

suas técnicas e métodos específicos. Ou seja, enquanto setores tradicionais da eco-

nomia - com o setor naval, petroquímico, de construção civil, etc. – podem ser identi-

ficados pelo seu produto final – navios, derivados de petróleo e edificações - o setor 

de TIC não possui um conjunto de produtos finais similares e de fácil de identifica-

ção. 

Outra diferença das atividades de TIC frente aos demais setores da economia 

é o seu escopo. Geralmente os setores da economia possuem limites mais claros 

que o setor de TIC já que este abarca diversas atividades. Podem-se ter elementos 

de TIC nas atividades produtivas e auxiliares de diversas empresas dos mais varia-

dos setores produtivos. Dessa forma, torna-se difícil classificar um conjunto relativa-

mente uniforme de atividades que represente o setor de TIC. 

Dessa forma, a indústria de TIC assemelha-se à de máquina-ferramenta, pois 

permeia todos os setores da economia. Isso justifica o papel central dessa indústria 

nas políticas industriais dos países desenvolvidos e que vêm sendo implementadas 

recentemente por países em desenvolvimento. 

De modo especial, o segmento de produtos de TIC tende a avançar continu-

amente sobre os demais setores do complexo eletrônico. Isso ocorre dando origem 

a novos produtos mediante processos de inovação radical, incorporando funcionali-

dades intensivas em TIC nos produtos já estabelecidos e modificando sua maneira 

de funcionamento (DIEGUES, 2007). 

Os serviços em TIC, que se caracterizam por habilitar o processamento ele-

trônico de informações, são especialmente representados por atividades de softwa-

re, uma vez que essas atividades definem as instruções e informações que coman-

dam o funcionamento dos produtos de TIC. Uma vez que há um forte processo de 

commoditização dos componentes de hardware, o software destaca-se como princi-

pal elemento na dinâmica inovativa do setor (DIEGUES, 2007). 

Porém, apesar da divisão em serviços e produtos de TIC ser simples, sua a-

plicação é complexa porque muitas vezes os produtos e serviços se apresentam 

combinados em soluções integradas de TIC. Isso se deve à grande interdependên-
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cia entre produtos e serviços, já que um não tem função sem o outro e o produto só 

se torna capaz de processar informações eletronicamente através do software, mui-

tas vezes embarcado. A melhor expressão da interdependência entre produtos e 

serviços de TIC é a necessidade tanto de hardware como software para o funciona-

mento de cada dispositivo. Um produto eletrônico que processa os dados (seja um 

computador e seus periféricos ou qualquer dispositivo móvel como um celular) só 

funciona juntamente com softwares aplicativos e sistemas que coordenam seu fun-

cionamento. Em decorrência dessa dificuldade de separar precisamente produtos e 

serviços de TIC, eles são tratados de modo integrado nesse trabalho. 

 

 

4.2. Evolução das atividades de TIC 

 

 

Do ponto de vista histórico, o setor de TIC moderno possui dois pontos claros 

de partida: o surgimento da indústria eletrônica moderna, que dependeu de avanços 

da eletrônica tradicional, e o surgimento da indústria de software que evoluiu conjun-

tamente com os computadores. Não se trata de fazer uma revisão da história da 

computação e dos sistemas digitais, mas apenas levantar alguns pontos centrais da 

sua trajetória18.  

O desenvolvimento dos modernos dispositivos eletrônicos relacionados com o 

processamento de informações dependeu do surgimento da indústria dos semicon-

dutores. Em 1947, a Bell Labs inventou o transistor e, quatro anos depois, anunciou 

a criação de um tipo de transistor mais moderno o qual licenciou para diversas em-

presas. Esse fato é apontado como marco do nascimento da indústria eletrônica 

moderna.  

Rapidamente os transistores se popularizaram e após vários esforços de mi-

niaturização de componentes (resistores, capacitores, diodos e transistores) foram 

inventados sucessivamente o circuito integrado, os processadores e microprocessa-

dores modernos, que viabilizaram processamentos complexos, a baixo custo e em 

pequenas dimensões. 

                                                 
18 Para um maior aprofundamento no tema, sugere-se a leitura de Raccon (1996). 



 

 

79 

Desse modo, em meados dos anos 1960, os computadores ganharam ver-

sões mais baratas: os minicomputadores que podiam ser adquiridos por empresas 

de médio porte. Nos anos 1970, surgem os primeiros microcomputadores, o que re-

forçou a demanda de software (antes exclusividade das grandes corporações) e in-

troduziu os computadores para aplicações comerciais.  

Finalmente, em 1981, a IBM entrou no mercado de microcomputadores com 

um modelo desenvolvido com um padrão aberto que contava com um processador 

Intel e componentes de hardware e software que podiam ser fornecidos por empre-

sas diferentes. Esse tipo de computador tornou-se padrão de mercado e se consoli-

dou com a presença de diversos fabricantes. 

Nos anos subseqüentes, os avanços tecnológicos dotaram os microcomputa-

dores de tal capacidade de processamento a um custo tão baixo que eles passaram 

a substituir os grandes computadores nas empresas e tornaram-se presentes nos 

mais variados ambientes, como pequenas empresas, escolas e famílias. Atualmen-

te, os computadores vêm substituindo os antigos sistemas eletrônicos de aplicações 

dedicadas como os sistemas de telefonia celular, sistemas móveis e de segurança, 

controle, entre outros. Além disso, devido aos esforços de convergência tecnológica, 

nota-se um grande acréscimo de funcionalidades incorporadas pelos computadores. 

Paralelamente ao avanço do hardware, desenvolveu-se o software. Inicial-

mente, o termo software descrevia qualquer outro tipo de serviço que não era forne-

cido pelos fabricantes de hardware. Apenas em meados de 1970 o termo teve o seu 

significado mudado para o que entendemos nos dias atuais: “programas e outras 

informações de operação utilizadas por computadores”. 

Durante a década de 1960, grande parte do desenvolvimento de programas 

era feito internamente à empresa. O surgimento de empresas independentes de 

software deveu-se à crescente demanda por soluções personalizadas para a neces-

sidade de cada empresa, que os fabricantes de computadores não conseguiam a-

tender. As empresas de software começaram a desenvolver trechos de programas 

reutilizáveis e a adquirir experiência, passando a ser capazes de realizar estes tipos 

de projetos e superando os fornecedores de computadores, que insistiam no forne-

cimento de soluções genéricas.  

Aliado à crescente demanda por soluções personalizadas, está o fato de que 

ao final da década de 1960, a complexidade da construção de sistemas de informa-

ção exigia habilidades de programação e projeto de sistemas raramente encontra-
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dos nos departamentos de processamento de dados corporativos, aumentando ain-

da mais as oportunidades para as empresas fornecedoras de software. 

Na década de 1970, com o surgimento dos computadores baseados em mi-

croprocessadores em escala comercial, uma nova plataforma de desenvolvimento 

surgiu e a crescente escala estimulou o avanço dos produtores independentes de 

software. Na década seguinte, as empresas que desenvolviam apenas software se 

consolidaram, atendendo a demanda do mercado por aplicativos, e dando origem à 

estrutura atual da indústria de software. Essa indústria conta com grandes produto-

res de aplicações tipo pacote e ramos de mercado mais segmentados e especializa-

dos com marcante presença de pequenas e médias empresas. 

Esses esforços deram vida à computação e permitiram o surgimento do setor 

de TIC moderno, presente em todo o mundo com firmas, padrões tecnológicos, pro-

dução, desenvolvimento e consumo espalhados geograficamente. Em paralelo, o-

corre um crescente movimento de convergência, que o faz incorporar conteúdos 

multimídia, entretenimento e telecomunicações, entre outros. 

 

 

4.3. Cadeia produtiva e divisão do trabalho no setor de TIC 

 

 

Como apontado, o setor de TIC difere significativamente dos outros setores 

da economia e, por isso, não podem ser facilmente inseridos nas habituais classifi-

cações, o que implica em limites aos exercícios analíticos. A incapacidade de trans-

por a lógica manufatureira para as atividades de TIC deve-se ao fato de que seus 

processos produtivos são estruturalmente distintos dos presentes na atividade tradi-

cional (DIEGUES, 2007). 

Além disso, o setor de TIC agrupa diversos segmentos industriais tornando di-

fícil a tarefa de caracterizar, num único modelo e de modo seqüencial, as suas ativi-

dades. De acordo com Diegues (2007), esse setor possui as seguintes atividades 

fundamentais: concepção, produção (codificação, fabricação dos waffers, montagem 

das memórias, etc.), teste e comercialização.  
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Ilustração 3 - Etapas do processo produtivo em TIC. 

 
Em geral, a etapa de concepção, por se tratar de uma fase da atividade de 

produção que se centra em novos projetos, inovação e soluções diferenciadas para 

cada cliente ou produtos, envolve um alto grau de conhecimento tácito e muitas ve-

zes pouco codificado. Pode-se afirmar que muito de cada projeto é totalmente novo, 

mesmo que envolva diversos módulos previamente desenvolvidos. 

Se a etapa de concepção é geralmente única, a de produção possui uma sé-

rie de atividades muito padronizadas e algumas vezes repetidas. Mesmo nos casos 

em que a atividade produtiva não é meramente repetitiva, como a codificação de 

software, verifica-se boa repetição de padrões. Essa fase costuma exigir grande vo-

lume de mão-de-obra minimamente qualificada (no caso do software) ou grande vo-

lume de produção (eletrônica e comunicações) e possui baixo valor agregado em 

comparação à etapa anterior. As etapas de teste e comercialização completam a 

seqüência de atividades de produção em TIC. 

Apesar da divisão de atividades de TIC apresentada ser similar às atividades 

produtivas tradicionais, como a manufatura, existem diferenças significativas entre 

ambas. A primeira grande diferença em relação ao sistema manufatureiro se deve à 

importância da etapa de concepção. Apesar dessa etapa se destacar em diversos 

segmentos de outros setores produtivos, em TIC esta atividade condiciona as vanta-

gens competitivas e inovativas do processo produtivo. As atividades de TIC são in-

tensivas em conhecimento e estão sob constante dinamismo inovativo. Isso implica 

que “a criação de vantagens concorrenciais e até mesmo a simples sobrevivência 

dos agentes nas TI exige esforços contínuos e incessantes de aperfeiçoamento das 

funcionalidades das mercadorias” (DIEGUES, 2007, p. 15). Portanto, a etapa de 

concepção é a responsável pela maior parte dos esforços e dos custos de desenvol-

vimento de novas funcionalidades (DIEGUES, 2007). 
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Além disso, a etapa de concepção se difere pelo fato de que, em diversas ati-

vidades, os custos marginais de produção das mercadorias serem muito mais baixo 

que o das atividades de manufatura (DIEGUES, 2007). No caso do software, o custo 

de produzir uma ou mais unidades é virtualmente o mesmo (ROSELINO, 2006). 

Outra divergência diz respeito à organização das atividades de produção. En-

quanto a produção na manufatura tradicional possui etapas lineares, nitidamente 

definidas e com produção incremental das mercadorias, os processos produtivos de 

TIC, especialmente no caso do software, as etapas produtivas realizam-se em al-

guns casos de maneira concomitante e/ou sobrepostas (DIEGUES, 2007). 

De forma similar a outros setores industriais, o setor de TIC vem sofrendo nas 

últimas décadas um forte processo de internacionalização da produção. Segundo 

Roselino (2006), essa internacionalização cria oportunidades efetivas de inserção 

nas cadeias de produção de TIC para os países, inclusive países não-centrais que 

constituíram posições relevantes no cenário internacional desse setor.  

É o que se pode observar em países que promoveram uma estratégia de 

crescimento apoiando-se especialmente em um ou mais ramos de TIC. Esse é o 

caso, por exemplo, de algumas das Economias de Industrialização Recente do Leste 

e Sudeste Asiático que se desenvolveram fortemente apoiadas numa indústria ele-

trônica voltada para exportação. Coréia do Sul, Taiwan e Cingapura, dentre outros, 

conseguiram que suas empresas locais “retardatárias“ obtivessem capacidades tec-

nológicas e inovativas para superar seu atraso através de um forte investimento em 

educação e em P&D19. 

Outros países como Irlanda, Índia e Israel, obtiveram um desenvolvimento 

fundamentado no segmento de software. Esses países obtiveram sucesso em ter-

mos de produção e exportação, e têm pautado diversos empreendimentos em todo o 

mundo. 

Um exemplo dessa mudança é a indústria de hardware. No período recente, 

esse setor industrial se desenvolveu de modo extremamente rápido passando de 

grandes indústrias verticais para uma estrutura com grande especialização vertical e 

horizontal numa cadeia dispersa geograficamente. O mesmo fenômeno tem aconte-

cido na indústria de telecomunicações devido à crescente convergência entre esses 

dois setores (GALINA, 2003).  

                                                 
19O processo de desenvolvimento da indústria eletrônica dos paises do Leste e Sudeste Asiáticos é 
explorado em Hobday (2005). 
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Ernst & Kim (2002) estudaram os produtores de artefatos tecnológicos da Á-

sia e indicam três forças que impulsionaram a transformação na produção: (i) libera-

lização dos mercados, (ii) desenvolvimento das tecnologias digitais e (iii) intensifica-

ção das pressões competitivas. Para eles, a estrutura vertical tradicional foi substitu-

ída por Redes Globais de Produção (Global Productions Networks – GPNs) que 

possuíam como elo central coordenador da atividade produtiva uma empresa “flag-

ship”20 , em geral as empresas transnacionais.  

O fenômeno que permitiu essa fragmentação da cadeia de valor ficou conhe-

cido como modularização. Segundo Ernst (2005), o progresso na divisão do trabalho 

em projeto (modularidade técnica) criou novas oportunidades para a organização de 

empresas além da antiga integração vertical.  Por sua vez, o que permitiu essa mo-

dularidade foi a combinação de dois desenvolvimentos: a codificação do conheci-

mento, permitido pela difusão das ferramentas de TIC mais baratas e poderosas; e a 

padronização (guiada pelo mercado) das interfaces entre estágios de produção se-

parados do ponto de vista organizacional.  

As mudanças técnico-produtivas obtidas da introdução de dispositivos tecno-

lógicos tiveram caráter transversal estando presente em diversas cadeias produti-

vas. Elementos de TIC são cada vez mais importantes como elos entre as cadeias 

globalizadas, permitindo e potencializando a segmentação das etapas da produção, 

e sua posterior reintegração na cadeia produtiva. (DIEGUES, 2007). 

 A codificação e o uso de uma interface comum, juntamente com algumas 

normas de projeto, reduzem o “volume de informação” necessário para a coordena-

ção das atividades produtivas. Isso tem implicações diretas na estratégia competiti-

va, porque torna possível que os produtos sejam modularizados ou decompostos em 

blocos de fabricação. Essa estrutura permite às empresas realizar outsourcing pon-

tual de suas funções ao longo da cadeia de valor, possibilitando que mantenham o 

foco nas suas competências essenciais (“core competencies”), em que possuem 

maiores margens de lucro e não podem ser externalizadas para manter a vantagem 

competitiva da firma. Inicialmente, essa externalização se restringia às tarefas se-

cundárias, especialmente da manufatura. Hoje, ela está presente em todos os níveis 

da cadeia, inclusive naqueles relacionados com pesquisa e desenvolvimento 

(ERNST, 2005). 

                                                 
20 Em português, ainda não há um termo consagrado para traduzir a expressão inglesa flagship.nesse 
contexto. A tradução mais adequada seria provavelmente “nau capitania”  
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 Ernst (2005) ainda aponta que  
“o progresso na metodologia de projeto (“modularidade técnica”) criou novas 
oportunidades para especialização vertical (“modularidade organizacional”) 
na execução de projetos, permitindo as firmas desintegrarem a cadeia de 
valor assim como dispersá-la para além dos limites de firma e das fronteiras 
geográficas” (2005, p. 307, tradução nossa). 

 

 Como visto, o primeiro passo para modularizar a produção de TIC é a codifi-

cação de uma significativa parcela de conhecimento tácito.  Segundo Grimaldi & Tor-

risi (2001), o que motivou o processo de codificação mais intenso do conhecimento 

no ramo de software – e de modo similar para todas as TIC - foi uma grande lista de 

benefícios:  
a) redução dos custos de aquisição de conhecimento e maior confiabilidade 
no armazenamento e recuperação de informações b) redução de incertezas 
e assimetrias da informação, o que facilita a transação do conhecimento c) 
redução dos custos para construção de padrões, o que representa a lingua-
gem pela qual o processo de produção será descrito; d) aumento das opor-
tunidades da “divisão do trabalho inovativo” que leva a economias de escala 
e economias dinâmicas na produção de conhecimento (GRIMALDI & TOR-
RISI, 2001, p. 4, tradução nossa).  
 

Por outro lado, em decorrência da modularização apresentada anteriormente, 

cada atividade pode ser recortada em diversos módulos. Cada um desses módulos 

pode ser distribuído por empresas que formam parte da rede produtiva, sejam elas 

unidades geograficamente separadas de uma mesma corporação, ou delegadas a 

outra empresa através de um contrato. 

Em todos os ramos desse grande setor, há diversas tarefas de todas as eta-

pas (concepção, produção e testes) que podem ser hierarquizadas segundo sua in-

tensidade tecnológica (e de conhecimento) e sua importância estratégica para ma-

nutenção das vantagens competitivas. Com o advento da modularização e externali-

zação dessas etapas em busca de custos menores, ocorreu primeiramente uma in-

ternacionalização das atividades de menor relevância estratégica, que acabam sen-

do deslocadas para os países menos desenvolvidos com menores custos de produ-

ção (ROSELINO, 2006).  

Esse movimento de externalização depende, também, da relevância das tare-

fas que podem ser distribuídas numa GPN. As tarefas da etapa de concepção, por 

envolver muito conhecimento estratégico para a firma e concentrar, como dito ante-

riormente, as fontes de vantagens competitivas da firma, costumam ser mantidas 

internamente nas empresas líderes de mercado. Apenas algumas etapas do projeto 
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costumam ser externalizadas, especialmente aquelas que são mais padronizadas e 

podem obter menores custos em outros países ou em busca de nichos de excelên-

cia. 

As tarefas envolvidas com a etapa de produção são, em muitos casos, dele-

gadas por meio de outsorcing para empresas dotadas de um conjunto de capacita-

ções básicas que as qualificam para estas atividades, mas com baixos custos de 

produção. A mesma regra vale para todas as tarefas de teste de módulos, verifica-

ção de erros e inconsistências frente ao design original, etc. 

 

 
Ilustração 4 - Modularização das etapas do processo produtivo em TIC 

 

Na ilustração 4, é possível visualizar o processo de transição da estrutura in-

dustrial das TIC. Num primeiro momento, sua organização é vertical e centralizada 

Concepção 

Concepção Produção Testes 

I) Etapas do processo produtivo vertical e centralizado  

Produção Testes 

II) Etapas do processo produtivo após modularização  

Concepção Produção Testes 

III) Etapas do processo produtivo numa GPN 

a b a c a 



 

 

86 

(fig. I). Todas as etapas são realizadas internamente às firmas e numa mesma loca-

lidade de modo integrado tanto do ponto de vista físico como organizacional. A se-

gunda estrutura representa a organização das atividades produtivas de cada etapa 

após a modularização (fig. II). Cada grande etapa do processo produtivo é divida em 

blocos independentes que podem ser realizados pela própria firma ou externalizadas 

para uma ou mais empresas sediadas em diversos países. 

A terceira parte da ilustração representa um exemplo de como os módulos 

dessas atividades genéricas podem ser distribuídos (fig. III). Cada parte hachurada 

do retângulo corresponde a um módulo que foi externalizado para uma firma em um 

país. Cada forma geométrica (“□”, “◊” ou “○”) indica uma empresa diferente da origi-

nal e a letra (“a”, “b” ou “c”) indica um país diferente do país da fábrica de origem. 

Dessa forma, a figura representa que um módulo da etapa de concepção foi externa-

lizado para a firma “□” no país “a”; três módulos de produção, sendo dois para a fir-

ma “○” (um no país “a” e outro no “c”) e um para a firma “◊” (no país “a”); por fim, foi 

feito o outsourcing de um módulo de testes para a firma “□” (no país “b”). 

Essa gravura permite idealizar o que ocorre com uma rede de produção. Nes-

se exemplo, a firma repassa módulos de todas as três primeiras etapas do processo 

produtivo para três empresas diferentes, localizadas em países diversos. E, apesar 

de ser uma estrutura bastante esparsa, os módulos do processo produtivo podem 

ser reintegrados após se valer de uma série de vantagens em outros países. 

A externalização ou outsourcing pode ser feita integralmente, repassando to-

das as atividades de um grupo, ou de modo pontual, transferindo um módulo de 

concepção para uma empresa, um de produção para outra, etc. Esses módulos po-

dem, dependendo da estratégia e necessidade das empresas, estar ou não relacio-

nados com um mesmo produto, ou terem como destino um mesmo cliente. 

Um dos fatores que motivaram esse movimento de outsourcing foi a busca 

por redução de custos. Tornaram-se alvo desse tipo de operação empresas em paí-

ses com menores custos e com disponibilidade de mão-de-obra qualificada – pelo 

menos para as operações essenciais – (e.g. Índia, Irlanda, Taiwan) ou que possuís-

sem excelência em alguns setores de Tecnologia da Informação (e.g. área de segu-

rança e semicondutores em Israel).  

Outro objetivo buscado com a externalização de parte das atividades de uma 

empresa é a flexibilidade. Pois, uma vez que empresas especializadas podem ser 

contratadas para assumir módulos do processo produtivo, rapidamente as altera-
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ções de demanda podem ser supridas com novas contratações, um projeto pode ser 

mais rapidamente desenvolvido delegando um módulo para outra firma, seja em que 

país for. 

No entanto, o destino deste processo de externalização não são exclusiva-

mente pequenas empresas. A maioria desses fornecedores são empresas de gran-

de porte que se aproveitam de economias de escala, escopo e especialização fo-

cando-se em redução de custos de produção e flexibilidade, atendendo muitas ve-

zes diversos clientes do setor de TIC. Este é o caso, por exemplo, de fornecedoras 

de módulos eletrônicos como Solectron e Flextronics que atuam nas cadeias de 

grandes empresas do mercado de dispositivos eletrônicos como Siemens, Motorola 

ou Ericsson.  

Essa movimentação de parte da produção para países com competências es-

pecíficas, em busca de menores custos e maior flexibilidade só foi possível por essa 

nova divisão da produção nas TIC. Geralmente, essas empresas se instalaram em 

regiões com maiores recursos para seu desenvolvimento (proximidade de portos ou 

infra-estrutura logística, amplo contingente de profissionais qualificados, recursos de 

comunicação e incentivos fiscais, etc.). Em muitos dos casos formaram-se aglome-

rações industriais.  

As primeiras etapas transferidas para outros países foram, geralmente, tare-

fas que envolviam grande volume de mão-de-obra e mais facilmente padronizadas. 

Pode-se imaginar que essas atividades, por serem de pouco valor agregado, não 

possuíam especial importância até mesmo para países em desenvolvimento. Porém, 

apesar da primeira geração de empresas serem, em geral, de baixa tecnologia, ela 

assumiu o importante papel de alavancar o desenvolvimento de clusters e, a partir 

daqui, todo o setor nacional de TIC. O sucesso obtido por alguns desses países peri-

féricos e, principalmente, o sucesso das experiências dos sistemas locais de produ-

ção de TIC nos Estados Unidos, tem sido um motivo para atrair a atenção da comu-

nidade acadêmica para esses aglomerados. 
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4.4. Os clusters de TIC 

 

 

Havia uma expectativa de que com o desenvolvimento das telecomunicações 

modernas e da Internet associados com a Globalização, a produção internacional de 

TIC se dispersasse pelo mundo em busca de países com menores custos de produ-

ção. No entanto, após vários anos e apesar do aumento significativo da dispersão da 

produção, ela permanece, em boa medida, geograficamente concentrada em clus-

ters de países desenvolvidos. Além disso, nota-se que há espaço limitado para as 

empresas dos países em desenvolvimento, e os principais players do mercado con-

tinuam sendo os oriundos dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, do Japão e da 

Coréia do Sul. Portanto, apesar da tendência de descentralização das atividades, há 

pouco espaço para transbordamentos de conhecimento, uma vez que as atividades 

que foram externalizadas são muitas vezes desprovidas de capacitações mais im-

portantes.    

Nas duas últimas décadas, em todos os países que essa indústria se desen-

volveu de modo significativo, mesmo que com características distintas, surgiram no-

vas aglomerações e a maioria das já existentes foram ampliadas (tanto em países 

com um setor de TI tradicional como nos países emergentes nesse setor). Nos Esta-

dos Unidos, podem ser citados os clusters de Denver, Atlanta, Carolina do Norte e 

Nova Iorque além do Vale do Silício e a Rota 128 nas proximidades de Boston. Nos 

países emergentes são exemplos: Bangalore, Mumbai e Delhi (Índia), Dublin (Irlan-

da), Tel Aviv (Israel), Hinschu (Taiwan), entre outros (GIARRATANA & TORRISI, 

2003). 

Apesar das dificuldades envolvidas na superação das barreiras de entrada 

nesse mercado e a dificuldade de consolidar essa posição, alguns países não-

centrais foram bem sucedidos ao implantar soluções que inserissem sua indústria 

relacionada às TIC dentro do mercado global. Porém, não foram poucas as iniciati-

vas que tiveram resultados decepcionantes, muitas delas por estarem fundamenta-

das apenas em frágeis mecanismos de mercado para atrair empresas, o que não 

oferece por si só as condições para desenvolvimento desse setor21. 

                                                 
21 Pode-se citar a falha em criar o Malaysia Multimedia Supercorridor, Bresnahan et al(2001) 
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Contrastando com algumas iniciativas frustradas, encontram-se exemplos 

bem sucedidos de países como Irlanda, Índia, Israel, Taiwan, Coréia do Sul, Cinga-

pura, Finlândia, entre outros que tem sido fonte de diversos estudos recentes22. Os 

clusters desses países impressionam, pois envolvem países que não tinham compe-

tências prévias no setor e, em alguns casos, desenvolveram casos de sucesso em 

TIC mesmo que inicialmente contassem com poucas competências. Esse é o caso, 

por exemplo, da fabricação de memórias DRAM na Coréia do Sul, de chipsets e dis-

cos rígidos em Cingapura, notebooks e placas-mãe em Taiwan (HOBDAY, 2005). 

Além disso, mesmo nos segmentos que possuem um papel secundário, vêm 

surgindo empresas muito bem sucedidas em diversos segmentos do setor de TIC 

como telecomunicações, Internet, segurança e software para projeto de chips (GI-

ARRATANA & TORRISI, 2003).  

 Ao estudar os clusters recentes formados de países sem prévia experiência 

em software, Arora et al. (2001) verificam que o processo de formação e sucesso 

dessas experiências está intimamente ligado ao surgimento de uma janela de opor-

tunidade nesse mercado. Essa janela de oportunidade decorre do desacoplamento 

entre hardware e software e da grande necessidade de mão-de-obra para o desen-

volvimento de software, o que significa maiores custos de produção nos países de-

senvolvidos, devido ao alto custo do trabalho. Esses dois fatores, juntamente com 

desenvolvimento das comunicações e com o avanço da globalização, abriram uma 

janela de oportunidade para países menos capacitados tecnicamente, porém com 

mão-de-obra qualificada.  Argumentos similares, também voltados para a redução 

de custos, explicam o surgimento dos clusters do Leste e Sudeste asiáticos, apesar 

de terem trajetórias significativamente diferentes.  

 Para ilustrar esses casos típicos, no próximo tópico será abordado um SLPs 

importantes, o Vale do Silício, nos Estados Unidos, que é sede de grande parte das 

empresas líderes do setor e possui instituições maduras e características estáveis 

abrangendo todo o espectro do setor de TIC e rico em transbordamentos de conhe-

cimento. Além disso, serão apresentados ilustrativamente dois SLPs em países me-

nos desenvolvidos, Irlanda e Índia, onde há uma menor incidência de transborda-

mentos de conhecimento.  

                                                 
22 Alguns desses estudos são Arora et al (2001) e de Giarratana et al (2004) para os casos da Índia, 
Irlanda e Israel; Richards (2001) para Finlândia; Hobday (2000) para Taiwan, Coréia do Sul e outro 
países asiáticos. 
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4.4.1. Vale do Silício 

 

 

A área no sudoeste norte-americano, conhecida popularmente como Vale do 

Silício, desenvolveu-se como o mais importante dos SLPs na área de TIC. As em-

presas localizadas nessa região destacam-se por sua grande capacidade inovadora, 

interligação vertical e horizontal, tirando proveito de toda a infra-estrutura de capital 

de risco e das instituições de ensino.  

Essa experiência paradigmática foi objeto de diversos estudos que buscaram 

entender as suas vantagens competitivas (e.g. Saxenian, 1994 e Sturgeon, 2000). 

Além disso, essa experiência pautou grande parte das políticas governamentais vol-

tadas à promoção de pólos de tecnologia em todo o mundo e, particularmente, nos 

países em desenvolvimento. De acordo com a literatura, os principais elementos que 

proporcionam essas vantagens ao Vale do Silício se devem à capacidade de fomen-

tar difusão do conhecimento e à capacidade de aprendizagem local. 

 As empresas sediadas no Vale do Silício se organizam historicamente de 

forma flexível e de modo pouco hierárquico permitindo um maior relacionamento en-

tre as empresas e com instituições locais, o que incentiva a troca de conhecimento e 

promove um ambiente propício à inovação. A inovação traz consigo oportunidades 

que podem ser aproveitadas por atores econômicos que investem em tecnologia 

como o venture capitalists e investidores institucionais. Por fim, a presença desses 

investidores acaba atraindo novos empreendedores e investidores, iniciando um ci-

clo virtuoso. 

 Os fundamentos que permitiram o surgimento do Vale do Silício na área da 

Baía de São Francisco remontam às indústrias do campo do rádio, televisão e ele-

trônica militar que se desenvolveu na região desde as décadas de 1910, 1920 e 

1930. O direcionamento tecnológico da região se reforçou com a formação da He-

wlett-Packard, em 1938, e da Varian Associates, em 1948, juntamente com a incu-

badora da Universidade de Stanford (STURGEON, 2000). 

Segundo Sturgeon (2000), ainda nesses primórdios (década de 1910 a 1930), 

muitas das características – ainda que em menor escala - do atual Vale do Silício 
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estavam presentes: papel do venture capital; vínculo entre a indústria local e os insti-

tutos de pesquisa; foco em produtos eletrônicos, equipamentos, comunicação e ele-

trônica militar; grande cooperação inter-firmas. Ressalta-se a expressiva freqüência 

de spinoffs. Muitas dessas características representam mecanismos de transborda-

mentos de conhecimento. 

Nos anos 1950, uma série de práticas se acentuou entre as empresas do Vale 

do Silício: empreender projetos comuns, fornecer serviços entre si e a ocorrência de 

spinoffs. Esse cenário acentuou a mobilidade de pessoas, o que, de acordo com Di-

egues (2004), consolidou a formação de códigos de conhecimento tácito e incenti-

vou a difusão de conhecimento entre os agentes do SLP.  

Além disso, a estrutura flexível das empresas e a presença de instituições for-

tes promoveram um maior dinamismo, facilitando as interconexões das empresas. 

Do segmento inicial da indústria eletrônica, a inovação e a estrutura do Vale permiti-

ram o surgimento de novas empresas em segmentos até então inexplorados. Esse 

movimento se consolidou e foi reforçado com as altas taxas de crescimento e lucra-

tividade da indústria de semicondutores e serviços correlatos, o que favoreceu um 

aprofundamento da divisão do trabalho na região com firmas que prestam serviços 

especializados no campo técnico e gerencial. Por outro lado, esse ambiente de ino-

vação foi favorecido pelas fortes interações com algumas universidades (e.g. Stan-

ford e Berkeley) e com institutos de pesquisa privados (e.g. IBM Laboratories em 

San Jose e Palo Alto Research Center da Xerox). 

 Mesmo após o grande crescimento das firmas e a conseqüente internaciona-

lização, a região manteve sua vitalidade, porque uma de suas características fun-

damentais permaneceu: a estrutura organizacional flexível.  Segundo Diegues 

(2004, p 22): “Assim, novamente observou-se a reprodução em escala ampliada do 

padrão de desenvolvimento baseado no constante processo de difusão do conheci-

mento, aprendizagem coletiva, inovação tecnológica e no surgimento de novas em-

presas”. Por esses e outros motivos, o Vale de Silício apresenta-se como expoente 

máximo dos Sistemas Locais de Produção e Inovação do setor. 

 Saxenian (1994) indica que essas empresas tendem a estar geograficamente 

concentradas e dependem fortemente de trocas informais de informação, além dos 

modos formais de cooperação. Dessa forma, pode-se afirmar que uma das condi-

ções que levaram as empresas do Vale do Silício a um grande dinamismo inovador 
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foi a ocorrência de transbordamentos de conhecimento, mais abundantes devido à 

proximidade geográfica e cultural. 

 

 

4.4.2. Clusters em Países em Desenvolvimento: Dublin e Bangalore 

 

 

Dois outros expoentes entre os SLPs mais recentes, formados em países não 

centrais e sem prévia experiência na indústria de TIC, são os clusters presentes nos 

arredores de Dublin, Irlanda, e Bangalore, Índia. Esses clusters alcançaram um su-

cesso inegável que pode ser verificado pelo faturamento alcançado pelas empresas 

de software desses países: US$ 9,3 bilhões na Irlanda e US$ 8,3 bilhões na Índia no 

ano de 2000. Além disso, boa parte desse crescimento se deve a uma política volta-

da para exportação: 75% do total de vendas de software na Índia são para exporta-

ção e 84% no caso da Irlanda (dados de 2000)23. 

Apesar de serem constitutivamente diferentes e de terem trilhado caminhos 

diversos, ambos SLPs possuem algumas semelhanças. Roselino (2006) identifica 

que o avanço do setor de software nesses países é resultado da orientação explícita 

de políticas públicas com foco em exportações. Outra semelhança é a grande de-

pendência das multinacionais; característica mais acentuada no caso irlandês. 

Da mesma forma, em ambos os casos, as funções hierarquicamente superio-

res continuam sendo desenvolvidas nos países de origem das multinacionais, re-

passando para as subsidiárias ou para parceiras nesses países apenas funções não 

estratégicas, rotineiras e que demande grande quantidade de mão-de-obra. Uma 

vez que as atividades são menos intensivas em conhecimento, depreende-se que os 

transbordamentos de conhecimento nestes clusters são menos expressivos, o que 

de fato verifica-se tanto no caso de Dublin e Bangalore, se comparados ao Vale do 

Silício.  

Apesar das empresas de ambos os países terem inicialmente se orientado 

para atividades de baixa tecnologia, nota-se um movimento de subida na cadeia de 

                                                 
23  Dados apresentados por Giarratana et al(2004) 
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valor de parte das empresas irlandesas e indianas da segunda geração24. A OCDE 

(2006) ao tratar do crescimento das importações de seus países membros de produ-

tos de TIC oriundos de países não pertencentes à OCDE, afirma que:  
Até hoje, esses novos atores [os novos países produtores de TIC] vinham 
se focando em processos de baixo valor e montagem e atividades de servi-
ço para exportação. No entanto, a tendência dos investimentos internacio-
nais sugerem que isso pode estar mudando à medida que a manufatura de 
alto valor e funções de serviço se movem para o estrangeiro e à medida que 
os mercados se desenvolvem nesses países (OCDE, 2006, p. 6, tradução 
nossa). 
 

As empresas que levam a cabo esse movimento são, em geral, spinoffs de 

universidades, e estão ligadas às políticas públicas e aos benefícios do transborda-

mento de conhecimento promovido pela primeira geração de empresas e das multi-

nacionais que se instalaram nesses países.  

Essas empresas geralmente se especializam em soluções e produtos de alta 

tecnologia – e.g. softwares financeiros e de segurança, de tráfego aéreo, para dri-

vers de dispositivos e para design de chips - e ocupam nichos de mercado que são 

negligenciados por firmas norte-americanas (ARORA et al., 2001). Esse posiciona-

mento condiz com a análise feita por Bresnhan et al. (2001) que diz que as empre-

sas sediadas em clusters de países emergentes que surgiram nos anos 1990 pos-

suem fortes laços com os Estados Unidos e não competem diretamente com as em-

presa norte-americanas, mas atuam em atividades complementares às desenvolvi-

das no Vale do Silício. Esse movimento tem sido amplamente apoiado por políticas 

públicas e agências estatais, em maior grau na Irlanda e em menor na Índia (ARO-

RA et al., 2001). 

Se os transbordamentos de conhecimento se mostram importantes no caso 

do Vale do Silício, o mesmo não pode ser afirmado nos casos de Dublin e Bangalo-

re. Primeiramente, porque boa parte das atividades desenvolvidas nas firmas sedia-

das nestes clusters ainda exigem poucas competências e não envolvem grande par-

cela de conhecimento. Pode-se dizer que, apesar de estarem presentes diversas 

atividades produtivas de empresas multinacionais, são poucos os transbordamentos 

de conhecimento exatamente porque estas firmas desenvolvem essencialmente ati-

vidades pouco intensivas em conhecimento. O que motivam as firmas desenvolve-

                                                 
24 Tanto na Índia como na Irlanda, há casos de empresas nacionais que não se resumiam a ativida-
des de baixo valor agregado e tem adotado a estratégia de subir na cadeia de valor. No entanto, ain-
da são poucos os exemplares relevantes como a TCS e Wipro da Índia e Iona da Irlanda.  
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rem atividades nestes países parece ser mais a existência de capacitações mínimas 

com baixos custos, mas sua presença parece gerar poucos benefícios por meio de 

transbordamentos de conhecimento. Este cenário aproxima-se mais do SLP de 

Campinas do que o caso do Vale do Silício.   

 

 

4.5. O cluster de TIC de Campinas 

 

 

Localizada no noroeste do estado de São Paulo, Campinas é a segunda mai-

or cidade do estado de São Paulo e sua microrregião, composta por 19 municípios e 

com população estimada em 2,5 milhões de habitantes para o ano de 2006, repre-

senta o pólo econômico-industrial paulista mais amplo e diversificado depois da Re-

gião Metropolitana de São Paulo. A região está dotada de características que permi-

tiram uma forte concentração no setor de TIC, destacando-se entre elas a instalação 

de empresas pioneiras no setor, e a localização de universidades e centros de pes-

quisa que formam mão-de-obra qualificada para o setor e dotam a região de capaci-

dade inovadora. 

 
 

Ilustração 5 - Localização de Campinas 
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Suzigan et al (2005) em sua análise da dimensão regional das atividades de 

Ciência, Tecnologia e Inovação no Estado de São Paulo, ao tratar das atividades de 

TIC da região de Campinas, apresenta uma série de dados relacionados com a qua-

lificação e capacidade de mão-de-obra. Vale apontar que segundo dados da RAIS 

de 2002, o setor empregava mais de 14.500 profissionais em 610 estabelecimentos, 

com destaque para os setores que detém alta participação frente o respectivo total 

do emprego qualificado no estado de São Paulo como as ocupações tecnológicas da 

indústria de aparelhos telefônicos e sistemas de comunicação (65,4%), indústria dos 

equipamentos de telecomunicações (45,4%) e na indústria de material eletrônico 

básico (24%). 

No campo da inovação, um indicador apontado é o número de patentes depo-

sitadas no INPI entre os anos de 1999 e 2001 (563 patentes no total). Isto coloca 

Campinas na quarta colocação em termos de densidade de patentes por 100 mil 

habitantes no estado de São Paulo. Além disso, das 22 patentes da região registra-

das no USPTO, cinco estão registradas no domínio tecnológico informática. 

Tanto instituições de ensino e pesquisa geram spin-offs das suas atividades 

tecnológicas. Segundo, Suzigan et al (2005), Unicamp registrava no início de 2004, 

78 empresas oriundas das atividades de pesquisa da universidade, sendo que 42 

desenvolviam atividades de TIC. 

Outro elemento de grande importância para a formação do SLP de empresas 

de TIC na região de Campinas é a sua eficiente infra-estrutura de transporte que 

conta com o segundo maior aeroporto em volume de carga transportado do país e 

excelente malha rodoviária interligando-a com importantes regiões do estado (SU-

ZIGAN et al, 2005). 

Segundo Diegues & Roselino (2006), dois fatores determinaram a formação 

do pólo de Campinas: a instalação da IBM em 1971 e a formação de instituições pú-

blicas de excelência em pesquisa e ensino de tecnologia, como a Unicamp e o Cen-

tro de Pesquisas e Desenvolvimento (CPqD) da antiga Telebrás. 

Ao estabelecer-se em Campinas, a IBM iniciou um processo gradativo de a-

tração de empresas, desempenhando um papel similar ao apontado pela Texas Ins-

truments na região de Bangalore. A multinacional norte-americana e algumas em-

presas que se situaram em Campinas pouco após sua chegada adotaram uma polí-

tica de incentivar a formação de fornecedores que serviu para desenvolver o pólo. 

As pequenas e médias empresas brasileiras de tecnologia passaram a firmar contra-
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tos com essas empresas como suas fornecedoras e prestadoras de serviço, solidifi-

cando na região uma cadeia ligada ao setor de tecnologia. Além disso, a localização 

da IBM no início dos anos 1970 atraiu outras empresas do setor para a região, pois 

a IBM já havia executado a tarefa fundamental de formar um grande número de tra-

balhadores (complementando sua formação acadêmica com um aprendizado práti-

co). A mobilidade destes trabalhadores formados pela IBM, denominados por Die-

gues & Roselino (2006) como “ibemistas”, formaram, segundo esses autores, um 

importante mecanismo de transbordamento de conhecimento da região. 
“Os ‘ibemistas’, na medida em que trocaram seus empregos na IBM por ou-
tros em empresas locais, ou mesmo criaram suas próprias empresas, cons-
tituíram-se em um importante mecanismo de transmissão de conhecimento 
tácito no pólo. A partir de então, intensificaram-se o aprendizado coletivo e 
a capacidade inovativa da região, o que, por sua vez, trouxe impulsos para 
a atração de novas empresas”. (Diegues & Roselino, 2006, p. 379). 
 

Outros importantes pontos de referência do setor em Campinas são as uni-

versidades, laboratórios, centros de pesquisa e órgãos públicos de apoio. Dentre as 

instituições de ensino, têm importante papel na formação de pessoal qualificado a 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Pontifícia Universidade Católica 

de Campinas (PUCCamp). Destacam-se, com preponderância para a primeira devi-

do ao número de cursos tecnológicos e maior qualificação de docentes e alunos.  

Instalada oficialmente em 1966, a Unicamp sempre possuiu um maior enfo-

que em pesquisas de caráter tecnológico e excelência na formação dos alunos. Con-

ta atualmente com 58 cursos de graduação que possuem em conjunto 17.275 alu-

nos, e 128 programas de pós-graduação (entre mestrado, doutorado e especializa-

ção) que possuíam mais de 22.000 alunos em 2006 (UNICAMP, 2007). 

Outras instituições reforçaram sua característica de alta tecnologia ou servem 

para promover medidas que reforcem o pólo. Podem ser citadas algumas como o 

Centro de Pesquisas Renato Archer (CenPRA), o Laboratório Nacional de Luz Sín-

crotron (LNLS), a Companhia de Desenvolvimento do Pólo de Alta Tecnologia de 

Campinas (CIATEC), a Associação para Promoção da Excelência do Software Brasi-

leiro (SOFTEX).  

Dentre os centros de pesquisa, destaque deve ser dado ao Centro de Pesqui-

sa e Desenvolvimento (CPqD), da antiga Telebrás, formado em 1980. Durante o pe-

ríodo de monopólio estatal, este CPqD foi um dos principais motores do cluster. 

Nesse período, a política de compras centralizadas e para atender as especificações 
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dos produtos, as empresas interessadas em fornecer equipamentos necessitavam 

de um relativa proximidade com o CPqD. Além disso, a exigência por parte do sis-

tema Telebrás de um alto grau de nacionalização dos equipamentos para telecomu-

nicações estimulou uma série de empresas nacionais do ramo (DIEGUES & ROSE-

LINO, 2006). 

Quandt (1997), num estudo sobre o cluster de alta tecnologia de Campinas, 

dá especial importância para o papel da Unicamp e do CPqD da Telebrás para a 

formação de novas empresas. O autor evidencia que, da sua amostra, 50% dos em-

preendedores de pequenas empresas de base tecnológica (o que significa 40% do 

total dos entrevistados) eram oriundos da Unicamp ou CPqD e 30% dos demais 

possuíam algum tipo de vínculo com uma das duas instituições.  

Esse cenário mudou abruptamente nos anos 1990 com as alterações no mar-

co regulatório do setor, que levou ao fim do monopólio estatal no setor de telecomu-

nicações e da reserva de mercado e a abertura comercial. Esses acontecimentos 

remodelaram o cluster. O CPqD, por exemplo perdeu sua função de comprador cen-

tralizado e gerenciador tecnológico do sistema Telebrás e se restringe apenas as 

atividades de pesquisa. Muitas das empresas de equipamentos de telecomunica-

ções nacionais deixaram de existir ou, como são os casos da Zetax, Xtal e Elebra, 

foram compradas por multinacionais. E, o advento da Lei da Informática, manteve os 

investimentos de P&D na região, mas alterou significativamente sua estrutura. 

Nesse período, instalaram-se no pólo algumas multinacionais como Lucent, 

Nortel e Ericsson. Em boa medida por causa da disponibilidade de mão-de-obra e 

facilidades logística e aproveitando os benefícios da Lei de Informática. Com isto, o 

capital estrangeiro passou a ter maior importância e a maioria das empresas nacio-

nais que gravitavam em torno do CPqD foi fechada ou comprada e as poucas que se 

mantiveram mudaram seu foco de atuação, geralmente para a produção de softwa-

re.  

 O pólo mostra-se atraente também pelas firmas surgidas em outras localida-

des, que se transferem ou instalam representações em Campinas, buscando opor-

tunidades tecnológicas, aproveitamento de mão-de-obra e outros benefícios da loca-

lidade (QUANDT, 1997). 

Diegues & Roselino (2006) apontam que, após essas mudanças, nota-se em 

Campinas que o setor de TIC possui uma divisão clara em dois blocos que não inte-

ragem ou cooperam. No primeiro bloco, encontram-se empresas nacionais que tem 
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como principal atividade o desenvolvimento de software e se originam como spinoffs 

da Unicamp ou do CPqD.  

Essas empresas são geralmente novas e que cresceram por meio de financi-

amento próprio e com contratos com agentes do pólo (CPqD ou empresas multina-

cionais ou nacionais de maior porte). As parcerias entre empresas nacionais, apesar 

de abrangerem aspectos tecnológicos, mostram-se mais relevantes nos aspectos 

financeiro-comercial e como credenciais para novos negócios. Diegues & Roselino 

(2006) verificam esforços coletivos das empresas (como a criação de um consórcio 

para exportação de software) e institucionais (como o apoio do SOFTEX e da Agên-

cia de Promoção de Exportações e Investimentos – APEX). 

Segundo Quandt (1997), aproveitam seus esforços tecnológicos para explorar 

nichos de mercado em que não há grande concorrência com grandes empresas. A 

interação dessas firmas com as instituições locais e entre si costuma ser maior que 

no grupo das multinacionais pelos motivos apresentados por Diegues & Roselino 

(2006): 
“i) algumas empresas locais terem utilizado em suas fases de consolidação 
contratos com agentes locais como alavancagem financeira e como tipo de 
selo de qualidade; ii) a existência de vínculos (inclusive pessoais) rema-
nescentes do período anterior, que se preservam no novo ambiente; iii) a 
necessidade dessas empresas de cooperarem em algumas iniciativas 
(principalmente relacionadas ao comércio exterior); e iv) a maior adequa-
ção das estruturas das instituições de apoio e suporte às necessidades de 
empresas de pequeno e médio portes.” (DIEGUES & ROSELINO, 2006, p. 
385) 
 

Esses vínculos pessoais citados são plenamente compreensíveis, uma vez 

que muitos dos empreendedores e funcionários foram alunos ou professores da Uni-

camp ou pesquisadores do CPqD. Além disso, a existência desses vínculos pesso-

ais indica a relevância dos contatos informais no SLP de Campinas. 

 As áreas de atuação das empresas de tecnologia são geralmente orientadas 

pelas necessidades de mercado e a proximidade do mercado consumidor da Grande 

São Paulo, localizada a menos de 100 km de Campinas tem especial importância 

(DIEGUES & ROSELINO, 2006). 

Seguindo, Diegues & Roselino (2006) apontam que o segundo bloco de em-

presas é composto pelas multinacionais que atuam no setor de equipamentos para 

telecomunicações e informática que em sua grande maioria instalou-se na região em 

meados dos anos 1990 após a privatização do Sistema Telebrás e motivadas pelos 

benefícios da Lei da Informática. Através dessa lei, estas firmas estabeleceram par-
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cerias tecnológicas com instituições locais de P&D. Suas interações locais de maior 

vulto se restringem aos institutos de pesquisa.  

Os institutos de pesquisa criados para cumprir os requisitos da Lei da Infor-

mática não são concebidos pelas multinacionais com o intuito de atuar em projetos 

de outras empresas e, na prática, atuam em geral com exclusividade para cada mul-

tinacional. Isto interrompe o fluxo de conhecimento e aprendizado que poderia advir 

das atividades inovativas dessas empresas, restringindo o crescimento em capacita-

ções planejado com a criação da Lei. 

De modo geral, as multinacionais se instalaram em Campinas porque possuía 

um pool de mão-de-obra qualificada para atividades tecnológicas e permitiam obter 

os benefícios previstos na Lei da Informática, condição fundamental para seus inves-

timentos em P&D no Brasil. Seus esforços tecnológicos são orientados pelas matri-

zes e se encaixam em projetos globais das firmas. Grande parte dessas atividades 

foca-se em produção de software embarcado uma vez que, com a commoditização 

do hardware, grande parte do investimento em produtos é no software para os equi-

pamentos. Além disso, a Lei da Informática permite que as subsidiárias brasileiras 

tenham custos bastante competitivos para executar projetos da holding - em compa-

ração com outras subsidiárias instaladas em outros países em desenvolvimento.  

Outra vantagem da região de Campinas são fatores logísticos, fundamental-

mente a proximidade do grande mercado consumidor da cidade de São Paulo e a 

boa infra-estrutura rodoviária e aeroportuária. 

 Por fim, é importante destacar que as multinacionais não interagem com as 

instituições locais e nem recorrem a financiamentos porque esses instrumentos mos-

tram-se mais adequados às necessidades das empresas nacionais do que às suas 

(DIGUES & ROSELINO, 2006). 
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5. Análise de transbordamentos de conhecimento no cluster TIC 
em Campinas 

  

 

Uma vez realizada a revisão dos métodos quantitativos de estudos sobre os 

transbordamentos de conhecimento e as devidas opções metodológicas, resta des-

crever os procedimentos envolvidos com a aplicação do questionário às empresas 

de cluster de TIC em Campinas. Neste capítulo, após as explicações pertinentes à 

formação da amostra e às limitações da pesquisa, são apresentados os resultados 

obtidos através dos contatos informais e citação de artigos científicos.  

De modo especial, por meio da aplicação do método dos contatos informais 

foi possível evidenciar uma série de padrões no SLP de Campinas. Por exemplo, 

são apontadas evidências de que ocorrem transbordamentos de conhecimento entre 

profissionais do setor de TIC por meio de contatos informais localizados em Campi-

nas e que eles são importantes para seu trabalho. Outro achado foi que os progra-

madores tendem a obter conhecimentos menos importantes por meio de seus conta-

tos que os gerentes e pesquisadores. Além disso, foi possível indicar que o número 

de funcionários de multinacionais que obtém conhecimento por meio dos contatos 

informais é significativamente inferior aos que atuam em empresas nacionais. 

 Com relação ao método da citação de artigos acadêmicos, mesmo se tratan-

do de um estudo exploratório, foi possível notar que o fluxo de conhecimento destes 

profissionais é bastante centrado na região de Campinas, uma vez que grande parte 

das citações feitas em seus trabalhos se refere a artigos de pesquisadores desta 

cidade.  

 

 

5.1. Forma de obtenção dos dados: a amostra 

 

 

A formação do grupo de profissionais entrevistados foi feita através de conta-

tos com empresas da região de Campinas. Primeiramente, entrou-se em contato 

com a SOFTEX, uma entidade sem fins lucrativos que congrega diversas empresas 
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do setor de software. O contato se deu por meio de seu agente regional, o Núcleo 

Softex de Campinas, que está localizado juntamente com a sede nacional da SOF-

TEX dentro do Campus da Unicamp. A SOFTEX Campinas possui cerca de 150 em-

presas associadas e grande parte destas sediadas em municípios pertencentes à 

micro-região de Campinas. Além disso, o núcleo de Campinas é responsável pela 

coordenação de um consórcio de exportação formado por 10 de seus associados 

que somados possuem cerca de 1.500 funcionários. 

O agente regional de Campinas ofereceu uma relação com de 18 empresas, 

todas nacionais, que poderiam colaborar com a pesquisa. As empresas foram sele-

cionadas seguindo dois critérios básicos: foram retiradas empresas muito pequenas, 

que não teriam um número razoável de funcionários e as empresas que não esta-

vam sediadas na região de Campinas - uma vez que algumas firmas localizadas fora 

da região são associadas desta entidade.  

Por meio dessa lista, foi possível entrar em contato com alguns gerentes, dire-

tores de tecnologia ou de recursos humanos e agendar um contato inicial para expli-

car a pesquisa e solicitar uma autorização para que os funcionários respondessem o 

questionário. Destas empresas, 10 responderam à solicitação, disponibilizaram seus 

funcionários e algumas ofereceram contatos com outras empresas parceiras ou cli-

entes. 

O contato oferecido por funcionários e empresas permitiu ampliar o grupo ori-

ginal e, neste caso, chegar inclusive no círculo das empresas multinacionais estran-

geiras. Porém o contato com as empresas multinacionais não se deu por meios ofi-

ciais, mas só foi possível devido à disposição de alguns profissionais em responder 

o questionário.  

No total, foram entrevistados 59 funcionários de 18 empresas, sendo 5 multi-

nacionais e 13 nacionais. No caso das subsidiárias das multinacionais sediadas em 

Campinas, duas tinham como atividade principal software, e as outras três atuavam 

principalmente em telecomunicações fornecendo celulares ou equipamentos, mas 

todos os funcionários entrevistados atuavam com desenvolvimento de software. A 

maioria das empresas nacionais atuava com o desenvolvimento de software. Elas 

possuíam tamanhos diversos indo desde pequenas empresas com apenas 5 desen-

volvedores até firmas com mais de 400 funcionários.  

 Dos funcionários entrevistados, 93% atuavam na região de Campinas há pelo 

menos dois anos e 66% já atuaram em duas ou mais firmas do setor de TIC na regi-
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ão. As respostas foram obtidas por entrevistas presenciais, por telefone, ou através 

de uma página da Internet. Em caso de inconsistência, as informações foram revis-

tas e corrigidas entrando em contato pelo endereço eletrônico do entrevistado, caso 

tivesse fornecido. Desta forma, todas as inconsistências encontradas foram resolvi-

das com os entrevistados. O questionário utilizado está apresentado no Anexo A. 

 A amostra foi preparada de acordo com a disponibilidade de contato com as 

empresas locais, por isto, ela é aleatória e formada a partir de diversas fontes, redu-

zindo possíveis vieses nas respostas. Portanto, apesar do grupo de funcionários ob-

tido ser pequeno frente ao número total de profissionais de TIC da região, a análise 

dessa amostra pode servir para extrair evidências significativas sobre o comporta-

mento dos funcionários que atuam nos projetos das empresas de TIC da região, es-

pecialmente no que diz respeito ao fluxo de conhecimento através de contatos in-

formais e a sua participação acadêmica. 

 Uma limitação precisa ser citada. Como o grupo em boa parte foi montado 

através de contatos de diversos profissionais ou empresas, os respondentes podem 

estar enviesados no que diz respeitos a possuírem contatos informais. Uma boa 

parcela dos entrevistados respondeu ao questionário motivado por seus colegas, 

indicando um padrão de sociabilidade provavelmente maior do que a média. Isso 

pode ser um dos fatores de que 100% dos entrevistados possuíssem contatos in-

formais, diferentemente dos 76% encontrados por Dahl & Pedersen (2004). 

 No entanto, isto não levanta nenhuma dificuldade para as comparações com 

os dados obtidos em Aalborg por Dahl & Pedersen (2004). Os padrões comparados 

entre os funcionários de Campinas (Campinas survey) e Aalborg (Aalborg survey) 

dizem sempre respeito apenas ao grupo de entrevistados que possuem contatos 

informais e para perguntas idênticas entre o questionário dinamarquês e este. 
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5.2. Contatos Informais 

 
 

5.2.1. Perfil dos respondentes 

 
 
 Os funcionários envolvidos em projetos de TIC da região de Campinas entre-

vistados são em sua grande maioria homens (88%), com idade média próxima de 29 

anos, conforme a tabela 5. Trabalham em média há oito anos e meio no setor e há 

seis na região de Campinas. Quanto à origem das empresas que trabalham, 12% 

atuam em multinacionais e 88% em firmas nacionais. 

 

Estatística Descritiva - n = 59   

  Idade Anos no setor Anos em Campinas

média 29,19 8,54 6,30

mediana 28 7 6

máximo 46 28 24

mínimo 22 1 1

desvio padrão 6,01 6,30 4,37
 

Tabela 5 - Estatística descritiva 
  

No quesito formação acadêmica, 98% possui nível superior e 35% fez algum 

tipo de pós-graduação ou especialização. Dos que se graduaram, 91% fizeram cur-

sos equivalentes a Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenha-

ria Elétrica ou Processamento de Dados.  

Quase dois terços dos respondentes, 63%, estudou em algum momento da 

sua formação em Campinas, sendo que grande parte deles (47% do total) se formou 

pela Unicamp na graduação ou pós-graduação. Dessa forma, evidencia-se o que 

Quandt (1997) e Diegues & Roselino (2006) afirmam com relação à importância da 

Unicamp na formação de mão-de-obra. No entanto, o mesmo não se pôde evidenci-

ar com clareza em relação aos vínculos com o CPqD pois apenas 20% da amostra 

passou em algum momento da carreira por essa empresa. Ao entrevistar alguns di-

retores de empresas locais, foi possível notar que, apesar da importância histórica 

do CPqD, a instituição vem perdendo importância desde a privatização do Sistema 
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Telebrás, da mudança do marco regulatório e, em conseqüência da redução do es-

copo de suas atividades. 

 Do ponto de vista do tempo de trabalho em Campinas, 44% trabalha no clus-

ter há 4 anos ou menos. Em termos do perfil das atividades exercidas, 2% dos en-

trevistados atuavam primordialmente com Marketing, 22% com Pesquisa e Desen-

volvimento, 49% com Programação e 25% em atividades Gerenciais, como apresen-

tado no gráfico 1. 

Principal função desempenhadas pelos 
entrevistados

2%

24%

49%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Marketing Pesquisa e Desenvolvimento Programação Gerência
 

Gráfico 1 - Principal função desempenhada pelos entrevistados 

 

 

5.2.2. Existência dos contatos informais 

 

 

No questionário apresentado aos entrevistados, os contatos informais foram 

definidos da mesma forma que no trabalho de Dahl & Pedersen (2004): "uma pessoa 

que trabalha em outra firma (do setor de TIC na região de Campinas) com o qual 

você tem um relacionamento social (amizade, contato social, etc.) que não se deva a 

um acordo formalizado entre sua empresa e a dele”.  

Como já dito anteriormente, 100% dos entrevistados afirmaram ter contatos 

informais. Esse resultado aproxima-se dos encontrados por Dahl & Pedersen (2004) 

de 76% de sua amostra, por outro lado, se opõe ao evidenciado por Lissoni (2001) 
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no cluster metal-mecânico de Brescia, onde apenas 36% dos engenheiros possuem 

contatos com seus colegas em outras empresas. 

Essas diferenças tanto no que diz respeito à existência dos contatos informais 

em outras empresas como a obtenção de conhecimento através delas depende de 

uma série de fatores sociais, técnicos e estatísticos que não são de simples resolu-

ção. Os elementos sociais vão desde características relacionadas com a proximida-

de das empresas, ao tamanho da região estudada e as diferenças nas relações so-

ciais locais. Os elementos técnicos dizem respeito ao setor industrial ou área do co-

nhecimento estudada e como se dá a codificação e seu regime de apropriabilidade. 

E, entre os fatores estatísticos podemos a composição da amostra e as diferenças 

nos instrumentos de medida.  

 No que diz respeito à origem dos contatos informais, entre as quatro categori-

as disponíveis para os entrevistados, 83,1% dos entrevistados possuem contatos 

com antigos colegas de classe, 74,6% com antigos colegas de trabalho, 49,2% com 

amigos provenientes de outros círculos e 22,0% com parentes, conforme mostra o 

gráfico 2. 

Procedência dos contatos informais

74,6%
83,1%

22,0%
49,2%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Antigos colegas de universidade Antigos colegas de trabalho

Parentes Amigos de outros locais
 

Gráfico 2 - Procedência dos contatos informais 

 Isto evidencia que, para a amostra, os relacionamentos formados durante o 

período acadêmico e no trabalho são relevantes para a obtenção de conhecimento 

frente aos vínculos familiares e outras formas de contato social que podem ser mais 

relevantes em outras ocasiões. Um perfil similar de contatos informais, com uma 

maior importância dada aos contatos com antigos colegas de classe e trabalho foi 

encontrado no Aalborg survey. 
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5.2.3. Obtenção de conhecimento e seu valor 

 

 

 Do ponto de vista de transbordamentos de conhecimento, estes contatos só 

são relevantes quando são meios de obtenção de conhecimento para os entrevista-

dos. Dos entrevistados, 78% afirmam obter conhecimento através dos seus contatos 

informais. Isto se aproxima do evidenciado em outros estudos. No estudo de Lissoni 

(2001), por exemplo, 60% dos entrevistados que possuem contatos com colegas de 

outras empresas discutem assuntos técnicos. Já no estudo de Dahl & Pedersen 

(2004), 41% dos respondentes que possuem contatos informais obtêm conhecimen-

to por meio deles.  

Além destes, o resultado obtido também se aproxima muito do número encon-

trado por Schrader (1991) que evidencia que 83% das pessoas de sua amostra de 

gerentes técnicos de empresas do setor siderúrgico nos Estados Unidos forneceu 

informação técnica para um colega em outra firma pelo menos uma vez no último 

ano anterior à pesquisa. Apesar desse trabalho ter sido feito para todos os Estados 

Unidos, e não para um cluster industrial específico, serve de evidência de um inten-

so fluxo de conhecimento. 

 Outras questões analisadas foram o valor e a natureza do conhecimento que 

flui através destes contatos. Os entrevistados que afirmavam obter conhecimento 

por meio de seus contatos eram solicitados a indicar um ou mais tipos de conheci-

mento obtidos e seu valor (numa escala de alto, médio e baixo) de modo idêntico ao 

adotado por Dahl & Pedersen (2004).  

Com relação ao tipo de conhecimento, foi possível notar que grande parte re-

cebe conhecimento mais genérico sobre seu setor (89%). Apenas uma boa porcen-

tagem destes afirma obter informações mais específicas relacionadas ao trabalho do 

colega, como é caso dos 50% que afirmam obter conhecimento sobre produtos e 

equipamentos padronizados e dos 39% que apontam obter conhecimento sobre no-

vos produtos desenvolvidos pela empresa por meio do contato informal. 

No estudo de Lissoni (2001), apenas 4,5% da amostra total fornece ou recebe 

informações de seus contatos sobre seus projetos atuais. No entanto, isto não indica 

que sejam raros os comentários sobre detalhes de projetos. Isto corresponde a que 
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25% dos entrevistados que possuem contatos informais, portanto, neste estudo um 

de cada quatro entrevistados que obtêm conhecimento por meio dos contatos infor-

mais trata com seu colega inclusive de assuntos relacionados aos desenvolvimentos 

atuais da empresa. 

 A comparação é ainda mais rica quando feita com o estudo de Dahl & Peder-

sen (2004) uma vez que a estrutura das perguntas é similar. Neste caso, conforme o 

gráfico 3, os níveis obtidos para conhecimento geral e para novos produtos são mui-

to próximos, já com relação aos produtos padronizados há uma significativa discre-

pância.  A evidência natural dos dados obtidos sobre o tipo de conhecimento é que, 

apesar de grande parte dos contatos fornecerem apenas informações gerais, um 

número expressivo de contatos aborda assuntos mais profundos como assuntos so-

bre novos produtos e produtos padronizados. 

 

Tipo de conhecimento obtido por meio de 
contatos informais.

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Novos Produtos

Produtos
Padronizados

Conhecimento
Geral

Campinas (2007) Aalborg (2004)
 

Gráfico 3 - Tipo de conhecimento obtido por meio dos contatos informais. 

 

 Com relação ao valor, dos entrevistados que recebem conhecimento, 37% 

avalia esse conhecimento como sendo de alto valor, 39% como médio e 24% como 

baixo, conforme o gráfico 4. Neste caso, os dados não se aproximam aos obtidos 

por Dahl & Pedersen (2004), uma vez que as diferenças são, em alguns casos, su-

periores a 20 pontos percentuais. Nota-se que um grande número de entrevistados 
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qualificou como alto o valor do conhecimento obtido por meio de seus contatos. Por-

tanto, aponta-se a importância do conhecimento recebido por meio dos contatos in-

formais, qualificados por mais de 70% dos entrevistados como de médio ou alto va-

lor.  

Valor do conhecimento recebido por meio de 
contatos informais.

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Alto

Médio

Baixo

Campinas (2007) Aalborg (2004)
 

Gráfico 4 - Valor do conhecimento recebido por meio dos contatos informais. 

 

 

5.2.4. Diferenças entre os grupos funcionais 

 

 

Um ponto interessante a ser verificado é se as diferentes funções, habilidades 

e qualificações influem na obtenção de conhecimento por parte dos contatos infor-

mais. Portanto, os dados foram analisados separando os profissionais entrevistados 

em grupos de acordo com a principal função exercida (gerência, programação, pes-

quisa e desenvolvimento, marketing). 

Ao analisar os grupos de funcionários de modo separado não é possível obter 

nenhuma diferença no que diz respeito à obtenção ou não de conhecimento, sendo 

que todos os grupos funcionais possuem padrões muito próximos aos da média.  

No entanto, há uma significativa variação no que diz respeito à qualidade e 

natureza do conhecimento. É possível notar, por exemplo, que os que trabalham 
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com programação e obtêm conhecimento por seus contatos informais, creditam me-

nos valor ao conhecimento obtido por seus contatos. Em 39,1% dos casos os entre-

vistados avaliam como baixo o valor do conhecimento adquirido, 30,4% como médio 

e também 30,4% como alto. Isto mostra a predominância de informações de menor 

valor entre os programadores frente os demais grupos. Enquanto isto, como pode 

ser visto na tabela 6, os demais grupos informam que em pouquíssimos casos o co-

nhecimento transferido é de baixo valor (8,7%), sendo mais comum qualificar este 

conhecimento como de médio (47,8%) e alto (43,5%) valor. 

 Programadores Demais grupos Geral 

Alto 30,4% 43,5% 37,0%

Médio 30,4% 47,8% 39,1%

Baixo 39,1% 8,7% 23,9%
 

Tabela 6 - Comparação de valor do conhecimento 

 

Comparação de valor do conhecimento. 
Programadores x demais grupos

30,4%
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39,1%
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0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%
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Programadores Demais grupos Geral
 

Gráfico 5 - Comparação de valor do conhecimento. Programadores x demais 

 

A mesma análise feita sobre a natureza do conhecimento evidencia que o co-

nhecimento que flui entre os programadores se restringe aos conteúdos mais gené-
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ricos, enquanto nos demais grupos se aprofunda por características técnicas mais 

específicas.  

De acordo com o gráfico 6, tanto os programadores quanto os demais profis-

sionais tratam com seus contatos informais de assuntos mais gerais (87% em ambos 

os casos). No que diz respeito a assuntos mais específicos, o grupo de programado-

res tende a obter muito menos conhecimento. Enquanto apenas 39,1% dos progra-

madores que obtêm conhecimento falam sobre aos equipamentos e produtos padro-

nizados, 60,9% dos demais profissionais chegam a este tipo de assunto. Quando o 

assunto são os novos produtos desenvolvidos nas empresas dos contatos informais, 

a diferença é ainda maior, apenas 26,1% dos programadores que obtêm conheci-

mento recebem este tipo de informação, já entre os profissionais que se dedicam às 

outras funções, 52,2% afirma obter informações desse tipo. 

Tipo de conhecimento. Programadores x demais.

39,1%

50,0%

87,0%

26,1%

39,1%

87,0%

52,2%

60,9%

87,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Novos Produtos

Produtos
Padronizados

Conhecimento
Geral

Obtido Programadores Demais grupos
 

Gráfico 6 - Tipo de conhecimento. Programadores x demais 

É compreensível que os contatos informais sejam mais relevantes para o tra-

balho dos funcionários de gerência, marketing e P&D do que aqueles que atuam 

como programadores. Esses funcionários, por possuírem maior poder de decisão 

dentro da empresa, podem recorrer aos contatos informais para obter, por exemplo, 

conhecimentos de oportunidades de negócios, parcerias e contratação, se for um 

gerente; ou de novidades tecnológicas e novos equipamentos, se atuar com P&D.  
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No caso dos programadores, este tipo de informação possui pouco valor uma 

vez que seu cargo dispõe de pouca liberdade para modificar o modo de trabalho ou 

adotar uma nova tecnologia, principalmente se o que ele faz é rotineiro ou commodi-

tizado. Além disso, os funcionários de mais alto nível tendem a possuir maior experi-

ência no setor TIC que os programadores (10,1 anos e 6,7 anos respectivamente de 

média). 

Estas são algumas das conclusões que podemos tirar da análise separada do 

grupo de programadores frente as demais. Este tipo de análise aplicada aos demais 

grupos principais (gerência e P&D) não chegou a evidências relevantes.  

 

 

5.2.5. Padrões relativos aos vínculos empregatícios e experiências 

  

 

Partindo da constatação de Diegues & Roselino (2006) de que há uma baixa 

interação entre as firmas multinacionais com as empresas nacionais sediadas em 

Campinas (com a exceção dos seus institutos de pesquisa para obter os benefícios 

previstos na legislação), pode-se prever que há menor obtenção de conhecimento 

por parte dos funcionários de multinacionais junto a fontes locais. Além disso, por 

estarem imersas em projetos globais, respondendo a uma rede de projeto dispersa, 

e muitas vezes com tecnologia proprietária, os vínculos locais podem ser de baixís-

sima relevância para as multinacionais. 

 É o que se nota ao verificar que apenas 57,1% dos que trabalham em multi-

nacionais obtém conhecimento através de seus contatos, enquanto esse número é 

de 80,7% para os que atuam nas empresas nacionais. Ao questionar um dos desen-

volvedores de uma multinacional européia sobre os motivos para este fenômeno, ele 

afirmou que o seu trabalho possuía uma série de especificações e tecnologias inter-

nas à firma e, que possuía uma estrutura padronizada para solucionar dúvidas inter-

namente, habitualmente, os problemas encontrados nos projetos em que estava en-

volvido eram geralmente resolvidos com o apoio de outras subsidiárias envolvidas 

na rede global de desenvolvimento do projeto ou diretamente com a matriz. 

 Além disto, um mecanismo presente em alguns contratos que busca desesti-

mular a troca de conhecimento entre funcionários com informações sensíveis são as 
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cláusulas que impedem o funcionário trabalhar numa empresa concorrente. Da 

mesma forma que Dahl & Pedersen (2004), esta hipótese foi testada neste trabalho. 

Se a troca de informações depende de uma reciprocidade para se estabelecer e 

perdurar, a restrição de fornecimento de informações por parte de um empregado 

com este tipo de cláusula restringirá o número dos funcionários que trocam conhe-

cimentos através dos contatos informais. 

 Da mesma forma que Dahl & Pedersen (2004), foi possível identificar uma 

menor propensão a troca de conhecimento nos funcionários que trabalhavam em 

empresas que possuíam esse tipo de cláusula. Do total de entrevistados, aproxima-

damente 20% dos entrevistados possuíam cláusulas dessa natureza. Dentro desse 

grupo, 66,7% adquire conhecimento por meio dos seus contatos informais. Dentre 

os que não possuem esse número é bem maior sendo de 80,8%. Apesar de ambos 

os valores serem relativamente altos, essa diferença de quase 15 pontos percentu-

ais pode indicar que este tipo de cláusula inibe o estabelecimento de relações em 

que se verifica a troca de conhecimentos por meio de contatos informais.  

Dahl & Pedersen (2004) evidenciam este mesmo fenômeno pelo menor nú-

mero de contatos informais, dos que possuem este tipo de cláusula em seus contra-

tos. Dos que possuem esta cláusula, 63% têm contatos informais e dentre os que 

não possuem esse número é significativamente maior e chega a 79%.  

Além disto, como mostrado por Dahl (2003), outros elementos podem ser re-

levantes com relação ao estabelecimento e à troca de conhecimento por meio de 

contatos informais como a experiência no setor, o tempo de trabalho na região, se o 

funcionário atuou ou não em projetos de colaboração com outras empresas e o nú-

mero de empresas que o funcionário já trabalhou. Nestes casos, ocorrências deste 

tipo indicariam um grupo de contatos mais rico. 

Com relação ao tempo de experiência no campo de TIC, não foi possível che-

gar a nenhuma conclusão. Tanto o grupo dos que atuavam há mais tempo que a 

media 9 de anos no setor como o que atuava a menos tinham o mesmo número de 

representantes que obtinham conhecimento por meio dos contatos informais.  

Com relação ao tempo de experiência na região de Campinas, a constatação 

é no sentido de que menos profissionais obtinham conhecimento (70,5%) por parte 

dos que estão a menos da média de 6 anos frente aos que estão há mais tempo 

(88,0%). Portanto, funcionários que trabalham a mais tempo possuem redes de con-

tatos mais ricas no que diz respeito à obtenção de conhecimento. 
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Da mesma forma, entre os funcionários que atuaram em projeto formais de 

colaboração com outra empresa do cluster (47% do total) a proporção que obtém 

conhecimento é de 89,2%, sendo que entre os que não aturam é de 67,7%.  

O mesmo foi encontrado por Dahl & Pedersen (2004) para o número dos que 

possuíam contatos informais, pois 87% dos que atuaram nesse tipo de projeto pos-

suía contatos informais enquanto esse índice era de 73% para os que não tinham 

atuado em projeto de colaboração formal com alguma empresa do cluster. Isto pare-

ce evidenciar que os projetos formais de colaboração enriquecem as redes de rela-

cionamento e permitem a obtenção de conhecimento através delas.  

 Com relação ao número de empresas da região que o entrevistado já atuou, 

pode-se evidenciar mais claramente o enriquecimento dos contatos, pois entre os 

profissionais que já atuaram em 3 ou mais empresas da região, 83,3% afirma obter 

conhecimento por meio de seus contatos informais. Entre os que atuaram em menos 

empresas, a porcentagem dos que obtém conhecimento cai para 65,7%. Da mesma 

forma que atuar em projetos formais de colaboração, pode-se afirmar que pessoas 

que passaram por mais firmas tendem a ter uma rede de relacionamentos sociais 

mais ricas no que diz respeito ao conhecimento profissional. 

Obtenção de conhecimento de acordo com a 
experiência do funcionário
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formais
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Gráfico 7 - Obtenção de conhecimento de acordo com a experiência 
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 Estas informações confirmam que funcionários com maior experiência no 

cluster (seja por número de empresas, por atuar em projetos de colaboração ou por 

maior tempo) possuem maior probabilidade de obter conhecimento de seus contatos 

informais. Por isto, os contatos tornam-se mais estáveis com o tempo e valorosos, 

como apontado na literatura (e.g. Von Hippel, 1987 e Maskell, 2001). 

 Como foi possível notar, o método dos contatos informais permitiu verificar 

que entre os profissionais do SLP de TIC da região de Campinas ocorrem transbor-

damentos de conhecimento e que eles são importantes. Entre outras características, 

também se verificou que os profissionais que atuam com funções de maior nível e 

com maior experiência tendem a obter conhecimento mais valioso através dos seus 

contatos informais do que os funcionários de menor nível, como os programadores, 

e os que possuem pouca experiência.  

 

 

5.3. Citações de artigos científicos 

 

 

Como apresentado anteriormente, o questionário respondido pelos profissio-

nais das empresas de Campinas continha uma série de dados relativos à produção 

científica dos entrevistados visando obter dados para o método da citação de paten-

tes desenvolvido inicialmente por Jaffe et al (1993). Como esperado, o grupo de pa-

tentes obtido é muito reduzido o que levou a optar por utilizar uma variante do méto-

do usando citações de artigos acadêmicos, com o intuito de verificar algumas evi-

dências do fluxo de conhecimento do campo de TIC em Campinas e entorno. 

É importante frisar que os resultados obtidos por este método são apenas de 

natureza exploratória, mas podem indicar certos fenômenos relacionados com a di-

fusão de conhecimento. 

 Na composição do questionário apresentado aos profissionais de TIC da regi-

ão de Campinas, além das informações sobre formação acadêmica e profissional, os 

funcionários eram questionados se eram inventores de patentes e se possuíam arti-

gos acadêmicos. Dos 59 entrevistados, apenas 3 possuíam patentes e 8 artigos a-

cadêmicos, números que correspondem a aproximadamente a 5% e 14% da amos-

tra.  
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Além do baixo número de patentes, um dos entrevistados não se identificou, 

mas informou, no campo de observações, que uma das patentes tinha sido deposi-

tada há um ano e a outra ainda estava em procedimento de depósito. As patentes 

não podiam ser analisadas, por estarem em período de sigilo . Isto inviabilizou a 

análise dos dados pelo método da citação de patentes. 

 O número de autores de artigos acadêmicos também não é muito grande. Po-

rém, agregando aos que se declararam autores de artigos acadêmicos os que pos-

suem trabalhos de mestrado e doutorados strictu sensu (que possuem citações da 

mesma forma que os artigos em revistas e congressos) o grupo pode ser significati-

vamente expandido.  

Para poder analisar os artigos acadêmicos e os trabalhos de pós-graduação, 

alguns requisitos foram exigidos: o autor deve ter feito o trabalho numa instituição da 

região de Campinas, precisa ter se identificado para possibilitar obter uma cópia dos 

seus artigos pelos diversos mecanismos de busca, e o veículo usado para publica-

ção do artigo devia utilizar um sistema de citação acadêmico, para permitir descobrir 

quem era o pesquisador citado e posteriormente a sua filiação acadêmica. 

Dos 21 entrevistados que afirmaram ter cursado programas de pós-

graduação, apenas 9 haviam concluído cursos em instituições e em períodos com-

patíveis com cursos de mestrado ou doutorado strictu sensu. Destes nove, seis ha-

viam estudado na Unicamp, dois na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e um na 

Universidade Federal de Pernambuco. Dos seis ligados à Unicamp (única instituição 

da região de Campinas), apenas quatro haviam afirmado possuir artigos acadêmi-

cos. 

 Dos outros quatro que afirmaram possuir artigos acadêmicos e não haviam 

concluído cursos de pós-graduação, um cursou USP - São Carlos, que por estar fora 

da região de Campinas foi excluído, outro não se identificou, reduzindo o grupo a 

apenas dois. Destes, apenas um publicou artigos realmente científicos, o outro ape-

nas publicou em fóruns de programadores que não possui citações. O único que se 

enquadrava nos requisitos cursava mas não havia concluído o programa de mestra-

do na Unicamp.  

 O grupo final fica, portanto, com seis pessoas que haviam cursado pós-

graduação, dos quais apenas quatro afirmaram ter artigos acadêmicos, e um que 

não havia concluído, mas afirmou ter artigos acadêmicos. Todos os autores de tra-

balhos acadêmicos encontrados na região de Campinas estão relacionados com a 
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Unicamp. A tabela 7 abaixo apresenta o número de artigos que cada pessoa afirma 

possuir e se concluiu pós-graduação strictu sensu. Para preservar o sigilo, letras fo-

ram associadas a cada entrevistado. 

Entrevistado Pós-graduação 
strictu sensu 

Número de 
artigos 

Filiação 
Acadêmica 

A 1 4 Unicamp 
B 1 50 Unicamp 
C 1 3 Unicamp 
D 1 1 Unicamp 
E 1 0 Unicamp 
F 1 0 Unicamp 
G 0 3 Unicamp 

 
Tabela 7 - Entrevistados com produção acadêmica 

 

 Destes dados, é possível notar apenas uma discrepância, o número de arti-

gos informados pelo entrevistado “B” é muito alto para o padrão e seu perfil, pois é 

um gerente e não se dedica habitualmente a atividade de pesquisa, acadêmica ou 

não. Após uma longa pesquisa em ferramentas de busca da Internet, só foi possível 

encontrar um único artigo em congresso para este autor. Além disso, ele não possu-

ía currículo no sistema Lattes nem qualquer outra referência nos sistemas do CNPq. 

Porém, foram encontrados diversos artigos de revistas setoriais e informativas, mas 

nenhuma acadêmica, o que leva a crer que houve um engano do entrevistado ao 

informar seus artigos.  

Os demais somam 11 artigos acadêmicos declarados, dos quais foram obti-

dos 9 (3 internacionais, 6 nacionais), além do artigo em congresso nacional já referi-

do. Totalizando dez artigos (3 internacionais e 7 nacionais).  

Da produção acadêmica prevista contavam-se 6 dissertações de mestrado, 

das quais duas foram encontradas pelo sistema “NouRau” das Bibliotecas da Uni-

camp e uma foi obtida por solicitação direta ao autor. Das outras três, duas não fo-

ram encontradas em meios digitais e uma foi solicitada ao autor, mas não entregue 

em tempo hábil para análise.  

Por fim, o grupo final de artigos e dissertações era constituído de 10 artigos 

acadêmicos e 3 dissertações. Todos em formatos digitais, dos quais eram extraídas 
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as citações. Cada citação era verificada em busca na Internet25. Desta forma, che-

gou-se a verificar todas as citações e a partir desses dados, agrupá-las em quatro 

categorias (instituições internacionais, autores internacionais, instituições nacionais 

e autores nacionais).  Eram catalogadas como instituições as citações que não a-

presentavam nenhum autor, mas sim um organismo ou entidade, geralmente se re-

ferindo a definições, padrões ou normas. Quando os autores eram explicitados, os 

artigos eram classificados como autores nacionais ou internacionais de acordo com 

a filiação do pesquisador. 

No total, foram encontradas 278 citações. Dessas, nota-se a predominância 

de autores internacionais (168 ocorrências) e instituições internacionais (53 ocorrên-

cias). Apenas 56 citações eram nacionais, sendo 50 autores nacionais e 6 institui-

ções. Analisando as porcentagens, nota-se melhor a preponderância internacional. 

Quase 80% das citações eram para autores ou instituições internacionais e 20% pa-

ra autores ou instituições nacionais. 

 

Tipo de Citação Número de citações
Autores Internacionais 168
Instituições Internacionais 54
Autores Nacionais 50
Instituições Nacionais 6
Total 278

 
Tabela 8 - Total de citações por grupo 

 

                                                 
25 A busca na Internet era feita primeiramente através do Google Acadêmico 
(http://scholar.google.com.br)  e posteriormente, caso não encontrada, através do site principal do 
Google (http://www.google.com.br). 
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Distribuição de Citações por tipo

61%19%

18%
2%

Autores Internacionais

Instituições Internacionais

Autores Nacionais

Instituições Nacionais

 
Gráfico 8 - Distribuição de citações por tipo 

 

Das citações nacionais, foram retiradas as realizadas a instituições, pois ge-

ralmente eram citadas como referências para definições e não indicavam necessari-

amente um vínculo de troca de conhecimento. Foram estudadas apenas as citações 

feitas a autores nacionais. 

Quando o estudo citado era de um ou mais autores nacionais, eles recebiam 

um tratamento especial. Identificando autores, ano, locais e instituições em que o 

trabalho foi desenvolvido. Depois, procedia-se com a eliminação das auto-citações. 

O critério adotado para classificar como uma auto-citação foi quando pelo menos um 

dos autores do trabalho analisada era um dos autores do estudo citado.  

De todas as 50 citações para autores nacionais, 15 eram auto-citações (cita-

vam um ou mais autores da obra analisada)26. Das 35 citações restantes, os autores 

foram identificados e a localização da instituição da qual estava afiliado (por ser alu-

no, pesquisador ou professor) era registrada. Quando autores eram de mais de uma 

cidade do país, a citação - que possui peso 1 neste sistema - era dividida proporcio-

nalmente. É o caso, por exemplo, de uma citação feita a um artigo com dois autores, 

um da UnB (Brasília) e outro da UFPB (João Pessoa), para este caso, cada cidade 

recebeu peso 0,5 para citação. 

Afora Campinas, as obras referenciadas pertenciam a autores de outras cinco 

cidades do Brasil: Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Brasília e João Pessoa. A 

                                                 
26 Este procedimento condiz com os métodos usados por Jaffe et al (1993) e Breschi & Lissoni (2003) 
que também removeram as auto-citações, no caso deles citações de patentes. 
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preponderância de Campinas é grande, evidenciando os canais de comunicação de 

conhecimento no âmbito acadêmico e a importância da localidade para a transmis-

são desse tipo de conhecimento. A grande preponderância de Campinas, com 71% 

das citações é uma possível evidência de que o conhecimento flui mais eficazmente 

no âmbito local. Caso a distância não fosse empecilho para a transmissão de co-

nhecimentos, a distribuição de citações seria certamente mais eqüitativa. No entan-

to, com a filiação à Unicamp, e com os métodos de aprendizado e cooperação das 

redes de pesquisa decorrem de contatos presenciais, o fenômeno de difusão do co-

nhecimento acaba dependendo da proximidade geográfica. 

Porcentagem de citações por cidade

71%

9%

6%

4%

1%

6%

3%

Campinas
Recife
Porto Alegre
Brasilia
João Pessoa
Rio de Janeiro
Não acadêmico

 
Gráfico 9 - Porcentagem de citações por cidade  

 

 Ao verificar este tipo de análise, nota-se que, apesar de possuir centros de 

excelência nos campos de Engenharia da Computação e Ciência da Computação 

em cidades mais próximas como São Paulo, São Carlos e Rio Claro, estas não fo-

ram citadas em nenhum dos trabalhos. Isto pode ser uma indicação de que a distân-

cia entre estas cidades reduz drasticamente a difusão do conhecimento. 

No entanto, a distância não parece inviabilizar o contato com outros institutos 

muito mais distantes, em alguns casos afastados mais de 2.500 km de Campinas 

como são os casos das universidades de Recife e João Pessoa. É possível que este 

tipo de vínculo se deva aos campos de estudos de equipes destas instituições serem 

similares e cooperarem por meio de publicações, eventos e grupos de pesquisa, o 

que justificaria o contato freqüente entre grupos destas cidades. No entanto, é im-

portante frisar que, como apontado por Breschi & Lissoni (2003 e 2004) nem todas 
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as citações implicam prévia apropriação de conhecimento, mas podem ser devidos 

unicamente a dar créditos ou referir-se a um trabalho prévio que não envolva um 

transbordamento de conhecimento. 

 Quando analisarmos diretamente a instituição, é possível notar que os víncu-

los se devem mais a entidades do que a cidades, pois com exceção do Rio de Janei-

ro (que possui um autor da UFRJ e outro sem filiação acadêmica) todas as cidades 

são representadas por apenas uma instituição (Unicamp, UFPE, UFRGS, UnB e 

UFPB). 

Porcentagem de citações por instituição

72%

9%

6%

5%

2%

3%

3%

Unicamp
UFPE
UFRS
UnB
UFPB
UFRJ
Sem vinculação

 
Gráfico 10 - Porcentagem de citações por instituição. 

 

 Do ponto de vista local, evidencia-se uma separação da Unicamp de outras 

instituições acadêmicas como a PUCCamp, pelo menos nos campos do conheci-

mento estudados. Se por um lado há distância com as instituições próximas, há re-

levantes interações entre os acadêmicos das Unicamp e da UFPE e UFRGS. 

 Este tipo de informação parece reforçar a conclusão de Breschi & Lissoni 

(2003) que creditam maior importância às redes epistêmicas do que à localidade 

como meio de transferência de conhecimento. Segundo esta teoria, mais do que a 

localidade, o conhecimento fluiria mais facilmente devido a proximidade cultural ou 

de conhecimento. Redes de pessoas com uma base de conhecimento similar e con-

tatos entre si favoreceriam uma proximidade cultural ou epistêmica, formando redes 

que transmitiriam conhecimento mesmo a grandes distâncias. Em alguns casos, a 
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proximidade geográfica poderia ajudar a formas estas redes, em outros as redes 

seriam independentes da geografia.  

Porém, com um grupo tão reduzido (contando com apenas 35 citações) e fe-

chado em poucas áreas do conhecimento como Engenharia da Computação e Ciên-

cia da Computação, não é possível afirmar categoricamente sobre a dinâmica da 

difusão do conhecimento apenas fornecer indícios sobre estes fluxos de conheci-

mento. 

 Assim, é possível afirmar que boa parte do conhecimento flui de maneira lo-

cal, mas de maneira restrita à Unicamp, pois mais de 70% das citações das obras 

acadêmicas dos entrevistados são para seus colegas de instituição. Se por um lado 

isto reforça a importância da proximidade geográfica nos fluxos de conhecimento e 

evidência de que os transbordamentos de conhecimento são mais forte na localida-

de. Por outro, as citações a trabalhos de universidades muito distantes como Recife 

e Porto Alegre favorecem a suposição da existência das redes epistêmicas como 

apontam Breschi & Lissoni (2003). 
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6. Conclusão 
 

 

Esta dissertação analisou por meio de métodos quantitativos os transborda-

mentos de conhecimento no SLP de TIC da região de Campinas. Para realizar este 

trabalho, foram revisados cinco tipos de estudos encontrados na literatura interna-

cional sobre os transbordamentos de conhecimento.  

O interesse que esses estudos levantaram na agenda de pesquisa internacio-

nal se deve ao fato de que o conhecimento mostra-se no cenário atual como um im-

portante insumo para as mais diversas atividades industriais. Por este motivo, institu-

ições e empresas têm buscado de muitas maneiras promover uma maior dissemina-

ção e aproveitamento do conhecimento visando especialmente acumular novas ca-

pacidades inovativas e, a partir daí, construir assimetrias concorrenciais.  

As fontes desse conhecimento são muito variadas, indo desde as tradicionais 

fontes internas à empresa, como os esforços do departamento de P&D, até fontes 

externas ligadas à atividade da empresa. Os transbordamentos de conhecimento, se 

enquadram entre estas fontes externas de conhecimento e podem ser definidos co-

mo fluxos incidentais de conhecimento, já que decorrem das interações cotidianas 

entre agentes. 

 Apesar dos transbordamentos de conhecimento ocorrerem em todas as for-

mas de organização industrial, eles são mais freqüentes em configurações produti-

vas marcadas pela proximidade cultural e geográfica. Este é o caso dos Sistemas 

Locais de Produção que são caracterizados pela concentração setorial e geográfica 

de um conjunto de atividades produtivas relacionadas.  

Num ambiente deste tipo, as empresas podem usufruir de economias exter-

nas deliberadas ou incidentais. As economias incidentais são conhecidas como ex-

ternalidades marshallianas e são decorrentes da (i) formação de um mercado de 

produtos e serviços especializados; (ii) do um vasto contingente de mão-de-obra 

treinada nas atividades deste setor; e (iii) do melhor fluxo local incidental de conhe-

cimento, ou seja, precisamente os transbordamentos de conhecimento localizados. 

Por este motivo, o estudo dos SLPs abrange os transbordamentos de conhecimento 

e sua importância para as firmas. 
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 Esses transbordamentos de conhecimento são importantes para clusters de 

setores tradicionais da economia, todavia são ainda mais relevantes para aglomera-

ções de atividades em que o conhecimento é um insumo muito importante como as 

atividades intensivas em conhecimento. Este é o caso das atividades de TIC que 

vêm se mostrando estratégicas tanto por causa do crescimento expressivo do mer-

cado internacional de produtos e serviços de TIC como pelo caráter pervasivo das 

atividades de TIC, que conferem dinamismo para os demais setores da economia.  

As atividades de TIC estiveram tradicionalmente concentradas em clusters 

produtivos como é o caso do Vale do Silício nos Estados Unidos, o SLP paradigmá-

tico do ramo. Esta forma de organização da atividade industrial se mostra bastante 

difundida mesmo após a dispersão produtiva por diversos países em decorrência da 

globalização ocorrida nas últimas décadas. Em muitos casos, mesmo as atividades 

que foram transferidas para outros países em busca de menores custos e flexibilida-

de são atualmente executadas por empresas localizadas em SLPs. Tanto nos paí-

ses desenvolvidos como nos em desenvolvimento surgiram clusters nas últimas dé-

cadas, entre eles se encontra Campinas, foco da aplicação empírica deste estudo. 

As firmas inovadoras destes SLPs dependem de suas capacitações internas para 

aproveitarem dos benefícios associados aos transbordamentos de conhecimento 

neste setor, com o fim de acumularem novas competências. 

 A importância dos transbordamentos de conhecimento é bastante reconheci-

da e são abundantes os estudos sobre eles. No entanto, apesar do número expres-

sivo de trabalhos sobre os knowledge spillovers, ainda restam muitos questionamen-

tos teóricos especialmente no que diz respeito à sua natureza, sua limitação geográ-

fica, sua relevância e a própria capacidade de mensuração.  

Para auxiliar este debate, vários métodos quantitativos foram desenvolvidos 

visando compreender os mecanismos de difusão do conhecimento e avaliar as pro-

posições teóricas sobre os transbordamentos de conhecimento. Apesar das suas 

limitações e das divergências conceituais sobre essas ferramentas de mensuração, 

os estudos quantitativos chegaram a resultados expressivos tanto sobre a organiza-

ção de SLPs, em geral, como sobre os transbordamentos de conhecimento, de mo-

do específico. São bons exemplos desses achados a evidência obtida por Audretsch 

& Feldman (1996) de que as atividades inovativas estão mais concentradas geogra-

ficamente do que as atividades produtivas; e os resultados do trabalho de Jaffe et al 
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(1993) de que grupos de autores de patentes que se citam tendem a estar geografi-

camente co-localizados do que os demais pesquisadores.  

Foram abordados nesta dissertação cinco métodos de mensuração de trans-

bordamentos de conhecimento localizado: função produção de conhecimento, cita-

ção de patentes, mobilidade de trabalhadores qualificados, comércio de novos pro-

dutos e contatos informais.  

 O pioneiro método desenvolvido para analisar os transbordamentos de co-

nhecimento foi o de Jaffe (1989) que ficou conhecido como função produção de co-

nhecimento por basear-se na função clássica de Griliches (1979). Este método bus-

ca relacionar diversos indicadores de produção de conhecimento, especialmente 

patentes, com insumos inovativos, como gastos públicos e privados em P&D e ana-

lisando-os para uma determinada área geográfica. Este trabalho inicial despertou 

maior interesse sobre os transbordamentos de conhecimento. 

 Outra forma de mensuração dos transbordamentos de conhecimento e tam-

bém proposto por Jaffe et al (1993) é o método conhecido como citação de patentes. 

Ele relaciona algumas patentes concedidas para uma determinada área do conhe-

cimento com as patentes posteriores que a citam, verificando se os inventores de 

ambas estão localizados na mesma região. Dessa forma, pretende verificar se o co-

nhecimento se difunde mais eficientemente por meio de transbordamentos de co-

nhecimento no âmbito local do que a distância. 

 Um outro tipo de estudo trata da mobilidade de trabalhadores qualificados que 

verifica se empresas de um dado setor estão localizados próximos dos pesquisado-

res responsáveis pelo avanço tecnológico neste campo do conhecimento. Os trans-

bordamentos de conhecimento também podem ser medidos em âmbito do comércio 

internacional pelo método do comércio de novos produtos, mas não se aplica ao ca-

so específico de um determinado cluster. 

 Por fim, o método dos contatos informais está direcionado para analisar os 

transbordamentos de conhecimento por meio dos contatos de funcionários com co-

legas de outras firmas de um cluster. Este tipo de estudo se baseou em um questio-

nário aplicado diretamente aos funcionários que indicaram se trocam conhecimentos 

com seus colegas de outras empresas por vias informais e qual a importância deste 

conhecimento. Dahl & Pedersen (2004) chegaram a resultados expressivos com re-

lação à importância dos transbordamentos de conhecimento por meio de contatos 
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informais no cluster de empresas de equipamentos de comunicação sem fio de Aal-

borg na Dinamarca. 

A revisão dos métodos quantitativos utilizados na literatura internacional indi-

ca a necessidade de melhorar a compreensão e análise dos transbordamentos de 

conhecimento localizados em SLPs. Neste contexto, foi selecionado o SLP de TIC 

localizado em Campinas. Esta cidade é um das mais relevantes aglomerações do 

ramo no Brasil e conta com a presença de importantes universidades, centros de 

pesquisa, e de um expressivo grupo de multinacionais, além de empresas nacionais 

que usufruem de um rico pool de profissionais qualificados, benefícios advindos de 

incentivos fiscais e excelente infra-estrutura de transportes. 

 Do ponto de vista metodológico, fez-se a opção por aplicar ao cluster de 

Campinas o método dos contatos informais e uma variante do método da citação de 

patentes, só que utilizando as citações de artigos científicos ao invés das patentes. 

O questionário foi respondido por 59 funcionários de 18 empresas diferentes das 

mais diversas áreas de atuação e tamanho. Todos os respondentes afirmaram pos-

suir contatos informais com um colega em outra empresa do ramo na região de 

Campinas. 

 Nesta pesquisa notou-se a importância da Unicamp como formadora de mão-

de-obra qualificada para as empresas da região, uma vez que 47% do total dos en-

trevistados passaram em algum momento por cursos naquela universidade. 

Entre os profissionais do setor de TIC do cluster de Campinas, foi possível e-

videnciar uma grande ocorrência de transbordamentos de conhecimento.  De todos 

entrevistados, 78% afirmaram obter algum tipo de conhecimento por meio de seus 

contatos informais. Além disso, os transbordamentos de conhecimento também se 

mostraram importantes fontes de conhecimento para os profissionais do cluster. 

Uma evidência disso é que, dos entrevistados que obtém conhecimento de seus 

contatos informais, a grande maioria (76%) qualifica o conhecimento como de alta 

ou média importância.  

No que diz respeito ao tipo de conhecimento transmitido por meio destes con-

tatos, apesar da grande maioria tratar de conhecimento geral (87% dos que obtém 

conhecimento), essas transmissões de conhecimento não se restringem a esse tipo 

de informação. Nas conversas com seus contatos, um número expressivo de profis-

sionais chega a tratar de assuntos mais específicos como produtos padronizados 
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(50%) e até mesmo de novos produtos desenvolvidos por colegas em outras empre-

sas (39%).  

 Nota-se também que os funcionários com maior qualificação como gerentes e 

pesquisadores, obtêm conhecimento de maior valor, enquanto o número de progra-

madores que tem acesso a conhecimento mais relevante é significativamente mais 

limitado. É possível notar que os gerentes e pesquisadores possuem maiores conta-

tos que fornecem conhecimento e de mais alto valor, pois 91,3% destes que possu-

em contatos qualificam o conhecimento obtido como de valor alto ou médio. Os ge-

rentes e pesquisadores também tratam mais de assuntos específicos em suas con-

versas com colegas de outras empresas. Já os programadores que obtêm conheci-

mento por meio dos seus contatos informais têm acesso a informação menos rele-

vante (39,4% qualificam como informações de baixo valor). Isto reflete a pouca ca-

pacidade dos programadores de imprimir modificações na tecnologia que usam e a 

relativa commoditização de suas atividades, o que se exprime no fato de que tratam 

de assuntos mais gerais e menos importantes com seus colegas. 

 No que diz respeito aos funcionários das empresas multinacionais, foi possí-

vel notar que seus contatos locais possuem menor importância que os seus colegas 

que atuam em empresas nacionais. Dos que atuam em multinacionais, apenas 

57,1% obtêm conhecimento, enquanto esse número é de 80,7% para os que atuam 

em empresas brasileiras. Isso indica que as fontes locais de conhecimento são mais 

relevantes para os funcionários de empresas nacionais do que os de multinacionais. 

Isto se deve à existência de outras fontes externas de conhecimento associadas às 

redes globais de desenvolvimento das multinacionais pelas quais os funcionários 

das multinacionais podem obter o conhecimento necessário para seus projetos. 

 É possível afirmar que profissionais mais experientes na região de Campinas 

possuam redes de contatos informais mais extensas e com informações mais valio-

sas. Analisando a experiência dos profissionais de Campinas entrevistados, para 

todos os quesitos adotados (tempo de experiência no setor, tempo de permanência 

em Campinas e atuação em projetos de colaboração formais com outras empresas), 

o grupo de funcionários mais experientes obtinha significativamente mais conheci-

mento que o grupo de profissionais com menor experiência. 

 No que diz respeito aos funcionários que possuem cláusulas contratuais que 

restringem o trabalho em concorrentes, assim como Dahl & Pedersen (2004), che-

gou-se a indícios de que essa prática restringe a transmissão de conhecimento. Este 
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tipo de cláusula parece inibir a troca de conhecimento com colegas uma vez que 

dentre o grupo de entrevistados que possuíam este tipo de cláusula 66,7% adquire 

conhecimento, enquanto entre os que não têm restrições contratuais 80,8% obtêm 

conhecimento. 

 Ao analisar de modo exploratório as citações feitas nos artigos científicos dos 

entrevistados, notou-se a importância da localidade uma vez que mais de 70% das 

citações feitas a trabalhos de autores nacionais eram de autores residentes em 

Campinas, reforçando a característica local dos transbordamentos de conhecimento. 

No entanto, pelas expressivas citações a instituições brasileiras muito distantes de 

Campinas e a ausência de importantes centros mais próximos, é possível supor que 

isto reforce a teoria das redes epistêmicas que creditam maior importância à proxi-

midade cultural do que a proximidade geográfica. 

 Desta forma, a discussão dos métodos quantitativos sobre transbordamentos 

de conhecimento forneceu subsídios para a realização da pesquisa no SLP de TIC 

de Campinas, que não só constatou a ocorrência e importância dos transbordamen-

tos de conhecimento, mas também forneceu detalhes de como ocorre a difusão do 

conhecimento entre profissionais do setor.  

 Desta forma, os estudos quantitativos sobre transbordamentos de conheci-

mento mostram-se muito úteis na discussão do papel do conhecimento na dinâmica 

industrial. Além disso, podem auxiliar na análise dos SLPs das mais variadas áreas 

e para avaliar as políticas públicas que visam fomentar a criação de mecanismos de 

transbordamento de conhecimento presentes nestes SLPs. 
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Anexo A 
Questionários de Pesquisa (gerentes e funcionários) 
 

O questionário para funcionários pauta-se pelo método dos contatos informais 

e algumas informações relativas ao seu trabalho. 

O para diretores, além dos dados gerais que identificam e qualificam a em-

presa, são solicitados dados sobre o setor de desenvolvimento das firmas como: 

novos produtos em desenvolvimento, novos produtos lançados nos últimos anos, 

patentes, copyright, etc. 

Questionários para funcionários 

Questionário Elaborado para Empresas com Pesquisa e Desenvolvimento em 
TIC (Tecnologia da Informação e Comunicações) na Microrregião de Campinas  
 
TIC – Tecnologia da Informação e Comunicações. Envolvem atividades relacionadas 
a tecnologia. Por exemplo: programação, serviços de computação, fabricação e tes-
te de hardware, projeto de tecnologia, produção de dispositivos de comunicação, 
celulares, etc. 
 
I. Informações pessoais básicas 
 
Idade: ______ Sexo: ________ Estado civil: ____________ 
Possui filhos? (   ) Sim  (    ) Não. Número de filhos: _______ 
 
Formação acadêmica: 
[Se graduação ou pós indicar curso, instituição e período] 
 
(  ) Técnico    
(  ) Graduação Universitária 
(  ) Pós-graduação Universitária 
(  ) outros __________________ 
 
Se você possui graduação ou pós-graduação indique o curso, a instituição e o perí-
odo 
(  ) Engenharia _____________ 
(  ) Ciência da Computação 
(  ) Análise de Sistemas ou Processamento de Dados  
(  ) Física, Matemática, Estatística 
(  ) Química, Bioquímica ou similar. 
(  ) outros: ____________________ 
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Instituição de Ensino _______________________  
Ano de início _______________  Ano de conclusão _______________ 
 
II. Histórico Profissional 
 
Qual o seu tempo de trabalho no setor de TIC? ___ anos e ___ meses. (Considerar 
o trabalho no setor de P&D e em departamentos, empresas e laboratórios universitá-
rios/privados). 
 
Há quanto trabalha na região de Campinas?  ___ anos e ___ meses. 
 
Em quantas empresas diferentes da região de Campinas você já trabalhou? 
(  ) somente uma 
(  ) 2 
(  ) 3 
(  ) 4 
(  ) Mais que 4. Quantas? ___ 
 
Caso você tenha trabalhado fora da região de Campinas, cite pelo menos uma delas 
___________________________________________________________________ 
 
Por favor, relacione algumas empresas, e a respectiva função, executada nas em-
presas anteriores localizadas na região de Campinas. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
III. Trabalho atual 
Dentro das atividades abaixo é a função que você desempenha mais importante e 
que ocupa a maior parte do tempo de trabalho? 
(  ) Marketing 
(  ) Produção 
(  ) Gerenciamento 
(  ) Pesquisa e Desenvolvimento 
 
Dentre as atividades de P&D, em qual atividade você mais se enfoca? 
(  ) Projeto 
(  ) Análise 
(  ) Codificação / construção 
(  ) Testes 
(  ) Documentação 
 
Se você atua em projetos de Pesquisa e desenvolvimento (P&D) que tipo de proje-
tos você desenvolve: 
(  ) desenvolvimento de produtos novos 
(  ) atualização de produtos já existentes desenvolvidos em outra unidade 
(  ) adaptação de produtos desenvolvidos para outros países 
(  ) outros. Quais? ______________________ 
 
IV. Contatos informais 
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Considerando contatos informais como “uma pessoa trabalhando em outra firma (do 
setor de TIC na região de Campinas) com o qual você tem um relacionamento social 
que não faz parte de um acordo formalizado entre essas duas firmas”. 
 
Você tem contatos informais com pelo menos um empregado de outra firma no clus-
ter?  
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
Você obtêm conhecimentos através do(s) seu(s) contato(s) informal(is) que são úteis 
no seu trabalho atual? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
Que tipo de conhecimento você obtém através desse(s) contato(s) informal(is)? 
[Pode marcar mais de uma opção] 
(  ) Conhecimento técnico sobre novos produtos 
(  ) Conhecimento técnico sobre equipamentos padronizados 
(  ) Conhecimento geral 
 
 
Como você avalia o valor do conhecimento que você obteve desse(s) contato(s) in-
formal(is)? 
[Pode marcar mais de uma opção] 
(  ) Valor alto 
(  ) Valor médio 
(  ) Valor baixo 
 
Com que pessoas você tem contatos informais? 
[Pode marcar mais de uma opção] 
(  ) Ex-colegas de faculdade/pós-graduação 
(  ) Colegas 
(  ) Amigos privados 
(  ) Outros 
 
Você já atou em algum projeto formal (acordo cooperação entre duas ou mais em-
presas do cluster)? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
Você possui alguma cláusula contratual que impede de trabalhar após algum perío-
do para outras firmas concorrentes da sua atual? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Outros similares. Qual? _________________________ 
 
Você necessita ler livros, revistas e periódicos para executar sua função? 
(  ) Leitura de periódicos acadêmicos (IEEE, etc) 
(  ) Leitura de patentes 
(  ) Leitura de documentação sobre novos produtos 
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(  ) Leitura de especificações regulatórias 
(  ) Leitura de revistas setoriais ou de grande circulação (SEBRAE, Info Exame, etc) 
(  ) Leitura de livros acadêmicos (Editoras Springer-Verlag, etc) 
(  ) Leitura de livros comerciais (Vendidos em livrarias como Cultura, FNAC, Nobel, 
La Selva, etc). 
 
Você possui alguma patente, copyright ou artigos acadêmicos publicados? 
Patentes: quantas? _____ qual o número no INPI? 
___________________________________ 
Copyrights: quantos? _____ qual o número no INPI? 
________________________________ 
Artigos acadêmicos: quantos? _____ quais revistas/congressos: 
(  ) revistas nacionais e internacionais acadêmicas (IEEE, Science Computing Soci-
ety, etc) 
(  ) congressos nacionais e internacionais acadêmicos (Computer World, etc) 
(  ) revistas de divulgação setorial ou de grande circulação (SEBRAE, Info Exame, 
PC World, etc.) 
(  ) feiras e congressos de divulgação/negócios (Fenasoft, Expocom, Telexpo, etc) 
(  ) outros 
 
A região de Campinas inclui as seguintes cidades: Americana, Campinas, Cosmópo-
lis, Elias Fausto, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Jaguariúna, Monte Mor, Nova 
Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d'Oeste, Sumaré, Valinhos, Vinhedo. 
 

Questionários para diretores 

 
Questionário Elaborado para Empresas com Pesquisa e Desenvolvimento em 

TIC (Tecnologia da Informação e Comunicações) na Microrregião de Campinas. 
 
I. Dados Gerais 
 
Entrevistado: _______________________________________________________ 
Telefone / Email : ___________________________________________________ 
Nome da Empresa: __________________________________________________ 
Localização: _______________________________________________________ 
Data da Entrevista: _________________ Local: ______________________ 
 
II. Situação atual da empresa 
 

1. Qual o cargo ocupado pelo respondente do questionário? Por favor, descreva 
seu papel nas ações de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da empresa? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

2. Qual o faturamento e investimento no departamento de P&D nos respectivos 
anos da firma. 

 2005 2006 2007* 
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Faturamento    
Investimento em 
P&D 

   

* previsão 
 
3. Qual o número de funcionário da firma? 

(  ) até 10 
(  ) 10 – 25 
(  ) 25 – 50 
(  ) 50 – 500 
(  ) acima de 500 
 

4. Qual o número de funcionário envolvidos no processo de P&D? 
(  ) até 5 
(  ) 5 – 10 
(  ) 10 – 20 
(  ) 20 – 50 
(  ) acima de 50 
 

5. Que tipo de atividade de P&D são desenvolvidos na empresa? 
(  ) desenvolvimento de produtos ou módulos novos 
(  ) atualização de produtos já existentes desenvolvidos em outra unidade 
(  ) adaptação de produtos desenvolvidos para outros países 
(  ) outros. Quais? ______________________ 
 
 

6. Possui contratos de cooperação formais no campo de P&D com instituições 
de pesquisa ou concorrentes? Para quantos produtos em desenvolvimento? 
Quantos funcionários estão alocados para esse projeto? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
7. Em quais itens abaixo o departamento de P&D pode determinar, sem autorização 
da diretoria da organização (caso de uma holding nacional) ou a sede central (caso 
de filial de multinacional) 
 
a. com relação ao direcionamento tecnológico da pesquisa: 
(  ) definição completa do campo de pesquisa 
(  ) definição do campo de pesquisa dentro de diretrizes da matriz/diretoria 
(  ) definição específica para os produtos já existentes 
(  ) definição direcionada pelo departamento de marketing 
 
b. com relação aos acordos e cooperação em P&D: 
(  ) realizar acordos, parcerias e contratos com clientes ou fornecedores 
(  ) realizar acordos, parcerias e contratos com instituições de pesquisa 
(  ) ingressar em consórcios de pesquisa com concorrentes 
 
c. com relação ao orçamento do departamento: 
(  ) determinar o orçamento geral para o departamento 
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(  ) alocar o orçamento geral para cada área de pesquisa 
(  ) alocar o orçamento de cada área de pesquisa para cada projeto 
 
d. com relação à seleção de pessoal para contratação: 
(  ) seleção feita por uma firma especializada de acordo com especificações. 
(  ) seleção feita com ampla divulgação (agências, murais, jornais, etc.) 
(  ) seleção feita pelo preferencialmente por meio de indicação dos atuais funcioná-
rios. 
 
8. Quais tarefas abaixo são realizadas pelo departamento de P&D? 
(  ) Projeto de novos produtos e programas 
(  ) Análise de projeto já definido 
(  ) Detalhamento do projeto e codificação/construção de protótipo 
(  ) Teste e manutenções no que já foi feito 
(  ) Adaptações de módulos e produtos já feitos 
 
9. A firma possui alguma patente, copyright ou artigos acadêmicos publicados? 
 
Patentes: quantas? _____ relacione no final do questionário o número no IN-
PI/USPTO/EPTO.  
Copyrights: quantos? _____ relacione no final do questionário o número no INPI. 
Artigos acadêmicos: quantos? _____ em quais revistas/congressos: 
(  ) revistas nacionais e internacionais acadêmicas (IEEE, Science Computing Soci-
ety, etc) 
(  ) congressos nacionais e internacionais acadêmicos (Computer World, etc) 
(  ) revistas setoriais ou de grande circulação (SEBRAE, Info Exame, PC World, etc.) 
(  ) feiras e congressos de divulgação/negócios (Fenasoft, Expocom, Telexpo, etc) 
(  ) outros: __________________________________________________ 
 
 
10. Quais são as principais fontes de informação para inovação que seu departa-
mento de P&D utiliza? (marque até 3). 
 
(  ) Aquisição de licenças, patentes e know how 
(  ) Outra empresa do grupo 
(  ) Departamento de P&D 
(  ) Universidades e institutos de pesquisa 
(  ) Instit. de testes, ensaios e certificações 
(  ) Centros de capacitação profissional 
(  ) Empresas de consultoria 
(  ) Conferências e public. Especializadas 
(  ) Concorrentes 
(  ) Redes de informações informatizadas 
(  ) Clientes ou consumidores 
(  ) Feiras e exposições 
(  ) Fornecedores 
(  ) Outras áreas da empresa 
 
 


