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RESUMO 
 

LOURENÇO, Caio Marcelo. Sistemas Nacionais de Inovação e Culturas Nacionais: 

análise de variáveis relacionadas à inovação entre os anos de 2013 e 2021. 109f. Tese 

(Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos. Universidade de São Paulo, São Carlos, 

2022. 

 

Em 1982, no artigo intitulado “Technological Infrastructure and International 

Competitiveness” Christopher Freeman apresenta pela primeira vez o termo Sistema Nacional 

de Inovação (SNI). Essa abordagem ganhou rápida notoriedade devido a possibilidade de 

aplicação de seus conceitos em diferentes contextos políticos, seja por governos nacionais seja 

por instituições internacionais. Ainda assim, os fatores que contribuem para a inovação dos 

países não são totalmente compreendidos. A fim de esclarecer como elementos dos SNIs e a 

cultura nacional influenciam na capacidade de capacidade de inovação dos países foram 

desenvolvidos modelos de regressão com dados em painel e feitas comparações entre modelos 

com dimensões culturais. Os dados em painel indicaram que qualidade regulatória e 

desempenho ambiental influenciam negativamente na inovação dos países, apontando a 

necessidade de uma boa infraestrutura regulatória e de novas abordagens de desenvolvimento 

tecnológico voltadas para eliminação do desperdício e da poluição, circulação de produtos e 

materiais e regeneração da natureza. Na abordagem cultural, individualismo e indulgência 

apresentaram poder explicativo positivo sobre a inovação, enquanto a aversão à incerteza 

apresentou poder explicativo negativo. Indicando que possíveis motivos para essas 

associações podem passar por maior foco profissional, abertura a novas ideias e maior 

resistência à inovação. 

 

 

Palavras-chave: Cultura nacional. Sistemas Nacionais de Inovação. Análise de regressão. 

Dados em painel. 

 

  



  



 

ABSTRACT 
 

LOURENÇO, Caio Marcelo. National Innovation Systems and National Cultures: 

analysis of variables related to innovation between 2013 and 2021. 109f. Tese (Doutorado) 

– Escola de Engenharia de São Carlos. Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022. 

 

In 1982, in the article entitled “Technological Infrastructure and International 

Competitiveness”, Christopher Freeman presents for the first time the term National 

Innovation System (NIS). This approach achieved notoriety due to the possibility of applying 

its concepts in different political contexts, whether by national governments or international 

institutions. Still, the factors that contribute to countries' innovation are not fully understood. 

In order to clarify how elements of NIS and national culture influence countries' capacity for 

innovation, regression models with panel data were developed and comparisons were made 

between models with cultural dimensions. Panel data indicated that regulatory quality and 

environmental performance negatively influence country innovation, pointing to the need for 

a good regulatory infrastructure and new approaches to technological development aimed at 

eliminating waste and pollution, circulation of products and materials and regeneration of 

nature. In the cultural approach, individualism and indulgence had a positive explanatory 

power on innovation, while uncertainty avoidance had a negative explanatory power. Possible 

reasons for these associations may include greater professional focus, openness to new ideas 

and greater resistance to innovation. 

 

Keywords: National culture. National Innovation Systems. Regression analysis. Panel data. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As últimas duas décadas do século XX foram de muitas mudanças no contexto 

mundial, o muro de Berlim caiu, a guerra fria teve seu fim, o advento das telecomunicações 

aproximou as nações ao mesmo tempo em que acirrou a competição entre elas. Em 1982, no 

artigo intitulado “Technological Infrastructure and International Competitiveness” 

Christopher Freeman apresenta pela primeira vez o termo Sistema Nacional de Inovação 

(SNI), a princípio como uma ideia sem muita profundidade, mas ainda assim, como uma 

entidade que poderia auxiliar na compreensão das forças envolvidas na competitividade entre 

países (FREEMAN, 2004).  

Apesar de introduzir o termo, o artigo de Freeman passou despercebido pela década de 

1980 e a grande difusão do termo entre acadêmicos e formuladores de políticas se deu por 

intermédio dos trabalhos de Lundvall, (1992) e Nelson (1993). Esses autores instituíram as 

bases da literatura sobre Sistemas Nacionais de Inovação fundamentando seu conceito sobre 

as obras de dois importantes economistas, Friedrich List e Joseph Schumpeter. 

Em seu livro “Das Nationale System der Politischen Ökonomie” de 1841, Friedrich 

List apresenta aquilo que ele denominou como Sistema Nacional de Economia Política. Sua 

teoria defende a ideia de que há interesses conflitantes no cenário econômico e, portanto, a 

ação individual nem sempre resultará no melhor acerto social possível. Assim, a ação ativa da 

Nação e do Estado se faz necessária a fim de buscar a melhor harmonia possível (LIST, 

1983). 

Outro importante marco para a criação do conceito de Sistemas Nacionais de Inovação 

foi o conceito de concorrência desenvolvido por Joseph Schumpeter em seu livro “Die 

Theorie der Wirschaftlichen Entwicklung” de 1911. Nesse livro, é introduzida a visão de 

economia dinâmica e evolucionária. Desse modo, a economia passa a ser compreendida ao 

longo do tempo como um processo contínuo de inserção e difusão de inovações. Esse 

processo provocaria alterações no estado de equilíbrio de mercado e levaria ao 

desenvolvimento econômico (SCHUMPETER, 1982). 

A partir destes dois conceitos, Lundvall (1992) e Nelson (1993) puderam desenvolver 

uma perspectiva holística do processo de inovação, dando ênfase a interação entre os diversos 

atores e em como essa interação pode ser influenciada por fatores sociais, institucionais e 

políticos (TEIXEIRA, 2014). Essa abordagem ganhou rápida notoriedade devido a 

possibilidade de aplicação de seus conceitos em diferentes contextos políticos, seja por 
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governos nacionais seja por instituições internacionais como a Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD), a União Europeia ou as Nações Unidas (SHARIF, 

2006).  

A teoria desenvolvida por Michael Porter em seu livro “The competitive advantage of 

nations” de 1990, não obstante utilize um nível diferente de análise, demonstrou o papel 

significativo desempenhado pelo local em que a empresa está localizada. Porter (1990) 

argumenta que, mesmo no mundo globalizado, as diferenças nos fatores determinantes de 

vantagem competitiva das nações contribuem para o sucesso de suas empresas. Assim, a 

combinação de condições nacionais como normas e valores sociais, políticas de governo, leis, 

estrutura de mercado e cultura promovem vantagem competitiva. 

Entre os fatores determinantes de Porter, a cultura nacional assume um papel 

significante do ambiente global que as empresas devem levar em consideração ao construírem 

suas estratégias e tomarem decisões operacionais (PORTER, 1990; BARUCH, 2002). Nesse 

sentido, diversas pesquisas têm buscado compreender o papel da cultura nacional e da 

integração entre países, a fim de esclarecer como esta integração poderá representar vantagens 

às economias (HOFSTEDE, 2001; HOUSE, 2004; RONEN; SHENKAR, 2013). Huntington 

(1993) afirma que as diferenças culturais são e continuarão sendo a maior força de divisão das 

nações. 

Entre as principais abordagens sobre cultura nacional está a das dimensões culturais, 

apresentada por Hosftede em seu livro “Culture’s Consequences” de 1980. Segundo Peterson 

(2003, p.128) “Talvez a primeira edição de Culture’s Consequences não tenha criado o campo 

dos estudos comparativos transculturais, mas certamente moldou os temas básicos, a estrutura 

e as controvérsias do campo por mais de 20 anos”. 

Para Hofstede (2001), a cultura é um fenômeno que ocorre além da superfície visível, 

sendo extremamente forte, apesar de invisível e por vezes inconsciente. O autor acredita que a 

cultura se manifesta em diferentes níveis de profundidade, sendo que seu nível mais profundo 

recebe a alcunha de valores. Para comparar culturas nacionais diferentes Hofstede (2001) 

determina dimensões sociais que são capazes de distingui-las. A quantidade de estudos que 

têm utilizado suas dimensões para realizar pesquisas comprova a relevância de sua teoria para 

os estudos comparativos transculturais (ENGELEN; BRETTEL, 2011). 

A globalização, diferentemente do que se poderia imaginar, não diminuiu o papel 

fundamental desempenhado pelas nações frente a competitividade mundial. Os aspectos 

culturais, políticos e legais, mantêm-se relevantes (RONEN; SHENKAR, 2013). Portanto, é 
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imprescindível a necessidade de atualizar e rever permanentemente as obrigações dos Estados 

no fomento dos determinantes do sucesso competitivo de suas empresas no mercado global.  

 

1.1. CONCEPÇÃO DA PESQUISA 

 

Desde os primeiros estudos sobre Sistemas Nacionais de Inovação seu contexto tem 

sido tratado com extrema relevância. Uma vez que “a inovação tecnológica ocorre dentro de 

uma estrutura industrial e contexto nacional específicos, uma melhor compreensão deste 

contexto ou sistema levará a melhores políticas governamentais de tecnologia e inovação” 

(OCDE, 1997, p.13).  

Em sua origem, o estudo sobre sistemas de inovação focou fundamentalmente no nível 

nacional e em sua estrutura institucional (FREEMAN, 1995; LUNDVALL, 1992; NELSON, 

1993; PATEL; PAVITT, 1994). Com o decorrer dos anos houve mudanças no nível das 

unidades de análise, passando a níveis como sistemas tecnológicos (CARLSSON, 2006; 

CARLSSON; STANKIEWICZ, 1991), sistemas setoriais (BRESCHI; MALERBA, 1997) e 

sistemas regionais (COOKE; URANGA; ETXEBARRIA, 1997). Todavia, ainda que o fluxo 

internacional de tecnologia venha ser tornando cada vez mais significante, o nível de análise 

nacional continua sendo considerados por diversos autores como o mais relevante para a 

análise devido às interações entre os diversos atores neste nível (CASADELLA; UZUNIDIS, 

2017; LUNDVALL, 2007; OCDE, 1997). 

Cada economia deve desenvolver o Sistema Nacional de Inovação ideal para o seu 

contexto, uma vez que não há um modelo único a ser seguido. Assim sendo, o modelo de cada 

país é dependente de seu contexto histórico e cultural, suas instituições e tecnologias 

disponíveis (BINKAUSKAS, 2014). 

 

Como estimar a inovação de um país com base em elementos de seu Sistema 

Nacional de Inovação e de sua cultura? 
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1.2. OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

O objetivo geral desta tese é “Estimar o efeito de elementos do Sistema Nacional de 

Inovação e da cultura nacional na capacidade de inovação dos países”. 

Para realizar o propósito deste trabalho, os seguintes objetivos específicos foram 

desdobrados: 

1) Teóricos 

a. Executar uma revisão da literatura a fim de mapear o estado da arte sobre 

Sistemas Nacionais de Inovação; e 

b. Sistematizar os principais temas tratados no estudo dos SNIs. 

2) Empíricos 

a. Analisar os principais indicadores utilizados na avaliação da inovação 

nacional; 

b. Analisar como fatores ligados ao Sistema Nacional de Inovação 

influenciam na capacidade de inovação dos países; e 

c. Analisar como fatores culturais influenciam na capacidade de inovação dos 

países. 

 

1.3. RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

A preocupação com a competitividade das nações se intensificou frente ao mundo 

globalizado que se anunciava nas décadas de 1980 e 1990 (DRUCKER, 1986; FREEMAN, 

2004; LUNDVALL, 1985). Era necessária uma abordagem teórica que fosse capaz de integrar 

academia e a sociedade, em especial os criadores de políticas públicas (LUNDVALL, 1992; 

NELSON, 1993). Assim, a abordagem de Sistemas Nacionais de Inovação ganhou espaço 

entre formuladores de políticas, sociedade e academia, tendo desenvolvido seu conceito até os 

dias atuais (LUNDVALL, 2007). 

Muitas perspectivas se abriram e autores distintos focaram seus esforços em 

compreender aspectos específicos dentro dos SNIs. Lundvall (2007), por exemplo, argumenta 

que ainda se faz necessário entender como as instituições que moldam as pessoas e os 

relacionamentos entre as pessoas influenciam no núcleo central dos SNIs.  

Outros autores argumentam sobre a dificuldade que países menos desenvolvidos têm 

em fortalecer suas capacidades de inovação a fim de possuir um sistema de inovação que 
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funcione bem e leve tais países a bons resultados econômicos (FAGERBERG; SRHOLEC, 

2008). 

Dodgson et al. (2011) afirmam que é necessário entender os bloqueios que levam os 

sistemas de inovação a falhas. Assim, seria possível desenvolver políticas que auxiliassem na 

superação de tais bloqueios e levassem os sistemas a níveis maiores de eficiência. Castellacci 

e Natera (2013) endossam essa visão afirmando que cada mudança em qualquer dos fatores 

componentes do SNI é capaz de produzir um conjunto de efeitos diretos em outras variáveis 

do sistema. Portanto, é necessária maior compreensão da dinâmica existente em cada um 

desses sistemas. 

Watkins et al. (2015) concentram seus esforços em compreender o papel 

desempenhado pelas associações industriais dentro dos Sistemas Nacionais de Inovação. Os 

autores entendem que tais associações são capazes de influenciar diretamente na capacidade 

de inovação nacional e, principalmente, na construção de políticas. Portanto, as associações 

industriais seriam, na visão dos autores, fatores de extrema importância na concepção dos 

SNIs, faltando ainda pesquisas que refletissem a abrangência de sua influência. 

 A estrutura econômica e institucional dos países tem sido considerada, desde a 

concepção de seu conceito, de extrema importância para o sucesso dos Sistemas Nacionais de 

Inovação, tanto em contextos de grande desenvolvimento econômico quanto em contextos de 

grandes recessões  (FILIPPETTI; ARCHIBUGI, 2011). 

Como o contexto em que cada país se vê envolvido tem grande influência sobre o 

sucesso ou fracasso dos SNI, a análise do conjunto de instituições de cada economia deve ser 

minuciosamente compreendida a fim de auxiliar no desenvolvimento dos sistemas de 

inovação locais (ACS et al., 2017).  

Uma vez que a realidade de cada país é distinta, seja devido a sua cultura, história e 

aspectos sociais ou devido a sua localização geográfica e disponibilidade de recursos naturais, 

não é possível simplesmente importar políticas de um contexto para outro. Antes disso, se faz 

necessária a compreensão detalhada do funcionamento de cada Sistema Nacional de Inovação 

para determinar quais problemas devem ser combatidos por meio de políticas públicas 

(FAGERBERG, 2017). 

Diante desses fatores se faz necessária uma análise sobre como a infraestrutura e a 

diferença cultural podem influenciar no desempenho inovativo dos países. 
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2. SISTEMAS NACIONAIS DE INOVAÇÃO 

 

Em meados da década de 1980, pesquisadores da Europa e dos EUA iniciaram 

trabalhos a fim de compreender as diferenças entre os países em termos de nível de 

desenvolvimento e desempenho de crescimento econômico (ÁCS; AUTIO; SZERB, 2014). O 

resultado de tais pesquisas foi a concepção do termo Sistema Nacional de Inovação (SNI). 

Ainda que o próprio Freeman (1995) tenha atribuído a criação do termo Sistema Nacional de 

Inovação à Lundvall, esta expressão aparece pela primeira vez em seu artigo “Technological 

infrastructure and international competitiveness” de 1984, sendo amplamente difundido 

através de seu livro sobre o Japão (FREEMAN, 1987). Para esse autor, um Sistema Nacional 

de Inovação é “uma rede de instituições nos setores público e privado cujas atividades e 

interações iniciam, importam, modificam e difundem novas tecnologias” (FREEMAN, 1987, 

p. 1). 

Entretanto, foi na década de 1990 que houve massificação do uso termo por meio da 

publicação de mais livros sobre o assunto (EDQUIST, 1997; LUNDVALL, 1992; NELSON, 

1993). Lundvall (1992), afirma ser possível definir SNIs a partir de duas perspectivas. A 

primeira se restringe às organizações envolvidas na busca e exploração de novas tecnologias, 

enquanto a segunda definição é mais ampla e abarca toda configuração institucional que afeta 

a aprendizagem, bem como busca e exploração de novas tecnologias. 

Da perspectiva do SNI, cada país possui uma trajetória de inovação e desenvolvimento 

econômico, bem como uma estrutura institucional distinta (LEE; YOO, 2007). Assim, o 

conceito de SNI foi desenvolvido com o intuito de oferecer uma nova visão de política 

econômica que integrasse inovação e aprendizagem como processos importantes para o 

crescimento econômico e bem-estar de um país (LUNDVALL, 2007). 

 

2.1. DEFINIÇÃO 

 

Como já apresentado, apesar de a discussão sobre a definição de Sistemas Nacionais 

de Inovação ter sido iniciada na década de 1980, foi na década seguinte que ela atingiu o seu 

ápice com a publicação de dois livros essenciais para o assunto. O primeiro, denominado 

“National Systems of Innovation: Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning” 

lançado em 1992 e de autoria de Bengt-Åke Lundvall, introduz o termo como os “elementos e 

relações que interagem na produção, difusão e uso de conhecimento novo e economicamente 
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útil” (LUNDVALL, 1992, p. 2). Além disso, o autor enfatiza a importância da existência de 

um Estado-nação para o desenvolvimento de um Sistema Nacional de Inovação. 

O segundo livro de grande importância para o assunto tem como autor Richard R. 

Nelson e foi publicado em 1993 sob o título “National Innovation Systems: A Comparative 

Analysis”. Nelson (1993) apresenta uma breve análise sobre o sentido do termo inovação que 

será utilizado em seu livro. Para este autor, o termo deve ser entendido da maneira mais 

abrangente possível, assim qualquer atividade que traga inovações para produtos ou processos 

nas empresas é uma atividade inovadora e capaz de influenciar a capacidade tecnológica 

nacional. Partindo desta delimitação, Nelson (1993, p. 4) define Sistema Nacional de 

Inovação como “um conjunto de instituições cujas interações determinam o desempenho 

inovador, no sentido acima, das firmas nacionais”. 

As abordagens que os autores apresentam são moderadamente divergentes e 

complementares. Enquanto Lundvall (1992) possui uma orientação teórica apresentando 

apenas um país como exemplo (Dinamarca), Nelson (1993) se utiliza essencialmente de 

evidências empíricas ao analisar 15 diferentes economias (EDQUIST, 1997). 

Uma definição relativamente mais estrita vem do artigo “National innovation systems: 

why they are important, and how they might be measured and compared” de Parimal Patel e 

Keith Pavitt de 1994. Partindo das definições anteriores, os autores interpretam Sistema 

Nacional de Inovação como “as instituições nacionais, suas estruturas de incentivo e suas 

competências, que determinam a taxa e a direção do aprendizado tecnológico” (PATEL; 

PAVITT, 1994, p. 79).  

Para a compreensão dessa explanação, é necessário delimitar certos termos. Para os 

autores as “instituições nacionais” se traduzem em empresas, universidades, governos e 

instituições públicas e privadas de educação geral e profissional. Por “estruturas de 

incentivo”, os autores se referem tanto às estruturas econômicas, seja de financiamento de 

pesquisas seja de mercado, quanto aos efeitos produzidos pelas demandas locais, a oferta de 

habilidades e a pressão da concorrência como enfatizado por Porter (1990). Por fim, as 

“competências” são as diferenças tecnológicas resultantes do volume e padrão de P&D de 

diferentes economias (PATEL; PAVITT, 1994). 

Ainda na década de 1990, J. S. Metcalfe em seu artigo intitulado “Technology systems 

and technology policy in an evolutionary framework” apresenta a definição mais específica e 

detalhada dentre as discutidas nesta tese. Metcalfe (1995, p. 38) define Sistema Nacional de 

Inovação como o “conjunto de instituições distintas que, de forma conjunta e individual, 

contribuem para o desenvolvimento e a difusão de novas tecnologias”. Além disso, em sua 
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definição este autor atenta para o fato de que tais instituições fornecerão a estrutura necessária 

aos governos para que estes sejam capazes de criar políticas a fim de desenvolver o processo 

de inovação nacional. Além disso, essa estrutura criada pela interconexão entre as empresas 

será capaz de “criar, armazenar e transferir os conhecimentos, habilidades e artefatos” 

necessários à criação de novas tecnologias (METCALFE, 1995, p. 38). 

O Quadro 1 apresenta as definições de Sistemas Nacionais de Inovação assim como 

foram estabelecidas por seus autores. 

 

Quadro 1 - Definições de Sistema Nacional de Inovação 

Autor Definição de Sistema Nacional de Inovação 

Freeman (1987, p. 1) 
Rede de instituições dos setores público e privado cujas atividades e interações 

iniciam, importam, modificam e difundem novas tecnologias. 

Lundvall (1992, p. 2) 

É constituído por elementos e relações que interagem na produção, difusão e 

utilização de novos conhecimentos economicamente úteis e um sistema nacional 

engloba elementos e relações, localizados ou enraizados nas fronteiras de um 

Estado-nação. 

Nelson (1993, p. 4) 
Um conjunto de instituições cujas interações determinam o desempenho 

inovador (...) das empresas nacionais. 

Patel e Pavitt (1994, p. 79) 

As instituições nacionais, suas estruturas de incentivos e suas competências, que 

determinam a taxa e a direção do aprendizado tecnológico (ou o volume e 

composição das atividades geradoras de mudança) em um país. 

Metcalfe (1995, p. 38) 

É aquele conjunto de instituições distintas que, de forma conjunta e individual, 

contribuem para o desenvolvimento e difusão de novas tecnologias e que 

fornecem a estrutura dentro da qual os governos formam e implementam 

políticas para influenciar o processo de inovação. Como tal, é um sistema de 

instituições interconectadas para criar, armazenar e transferir os 

conhecimentos, habilidades e artefatos que definem novas tecnologias. 

Fonte: Adaptado de OCDE (1997, p. 10) 

 

Para a melhor compreensão do termo, alguns estudos buscam analisar o Sistema 

Nacional de Inovação a partir de suas partes (CRUZ JUNIOR, 2011; EDQUIST, 1997; 

LUNDVALL, 2007, 1992; NELSON, 1993). Nesta tese será aplicado um procedimento 

similar ao utilizado por tais estudos. 

 

2.1.1 O que é Inovação? 

 

O ponto de partida que tomaremos para discutir o conceito de inovação será a 

abordagem schumpeteriana do termo. Para Schumpeter (1982) uma inovação significa a 

utilização de novas combinações de materiais e forças para produzir novos artefatos, 
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produtos, processos ou sistemas. Porém, essa inovação somente pode ser tida como tal, em 

seu sentido completo, quando há transação comercial e gera riqueza. 

A partir dessa primeira e ampla definição de inovação, Nelson (1993) esclarece que a 

inovação não é somente a introdução de um novo processo ou produto no mercado, mas 

também ocorre sempre que as empresas dominam processos de produção ou projetos de 

produto que sejam novos para elas, ainda que não para o mercado. Esse processo de “difusão” 

de conhecimento seria determinante para o aumento da capacidade tecnológica nacional, 

garantindo maior competitividade às economias. 

Essa visão de inovação é endossada por Lundvall (2007) ao constatar que o conceito 

de inovação vai além do evento de introdução de uma “nova combinação” no mercado, mas 

inclui também a sua difusão e uso, uma vez que novos processos e produtos se tornam 

atraentes ao mercado somente após a difusão de seu uso. 

Importante contribuição é apresentada também pela OCDE no Manual de Oslo. 

Segundo OCDE (2005, p. 46) inovação é definida como  

A implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 

marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 

organização do local de trabalho ou nas relações externas. 

Essa definição segue a linha das definições de Nelson (1993) e Lundvall (2007), pois o 

requisito mínimo é que a novidade seja interna à empresa, podendo esta ser ou não a pioneira 

de mercado. 

Para o desenvolvimento deste estudo, o Manual de Oslo apresenta outra importante 

definição: a de “atividades de inovação”. De acordo com OCDE (2005, p. 47) 

As atividades de inovação são etapas científicas, tecnológicas, 

organizacionais, financeiras e comerciais que conduzem, ou visam conduzir, 

à implementação de inovações. Algumas atividades de inovação são em si 

inovadoras, outras não são atividades novas, mas são necessárias para a 

implementação de inovações. As atividades de inovação também inserem a 

P&D que não está diretamente relacionada ao desenvolvimento de uma 

inovação específica. 

As atividades de inovação estão ligadas ao processo de aprendizagem defendido por 

Lundvall (1992) como fundamental para o entendimento de que a inovação não é um evento 

único, e sim um processo. Um processo cumulativo, como já entendia Schumpeter (1982), e 

um processo interativo, pois depende de diferentes atores para ocorrer. 
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2.1.2 O que significa Sistema? 

 

Como observado anteriormente o conceito de Sistema Nacional de Inovação é 

derivado do Sistema Nacional de Economia Política de Friedrich List. O principal propósito 

de List era o de entender como os países menos desenvolvidos poderiam ultrapassar 

economicamente os desenvolvidos. Para isso, ele defendia a proteção das industrias nacionais 

e o fomento do desenvolvimento tecnológico por parte do Estado, através de políticas e 

incentivos financeiros (FREEMAN, 1995). 

A partir dessa primeira abordagem, é possível compreender que nesse campo de 

estudo, um sistema pode ser compreendido como uma combinação de elementos (países e 

industrias na concepção de List) e dos relacionamentos entre os elementos. Assim, Lundvall 

(1992, p. 2) apresenta o sistema de inovação como  

Constituído por elementos e relações que interagem na produção, difusão e 

uso de conhecimento novo, e economicamente útil, e que um sistema 

nacional engloba elementos e relacionamentos, localizados dentro ou 

enraizados dentro das fronteiras de um Estado-nação. 

O caráter sistêmico desta abordagem indica que o todo tem potencial de transcender 

uma visão linear de mudança tecnológica devido aos relacionamentos existentes entre os 

diferentes componentes (EDQUIST, 1997). Isso indica que os elementos do sistema podem 

auxiliar uns aos outros no auxilio ao desenvolvimento de inovações, porém o contrário 

também é passível de ocorrer (LUNDVALL, 1992). 

Embora o termo “sistema” possa em outras realidades indicar algo consciente, é 

preciso enfatizar que para o estudo dos Sistemas Nacionais de Inovação ele não se aplica 

dessa maneira (EDQUIST, 1997). Muitos formuladores de políticas têm interpretado 

erroneamente o termo desta maneira mecanicista assumindo que os sistemas podem ser 

facilmente criados, governados e manipulados (CRUZ JUNIOR, 2011; LUNDVALL, 2007). 

Por essa razão, Lundvall (2007, p. 100-101) enfatiza que o conceito de sistema dentro 

dos Sistemas Nacionais de Inovação foi concebido a partir de duas ideias centrais 

Primeiro, o todo é mais do que a soma de suas partes, segundo, que as inter-

relações e interações entre os elementos eram tão importantes para processos 

e resultados quanto os elementos e que, portanto, poderíamos esperar que 

cada sistema nacional desenvolvesse sua própria dinâmica. 

A partir da ideia de que cada sistema nacional pode desenvolver sua própria dinâmica 

interna é possível começar a compreender a necessidade da análise neste nível. 
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2.1.3 Por que Nacional? 

 

Concomitantemente ao desenvolvimento da teoria sobre Sistemas Nacionais de 

Inovação, outros níveis de análise foram utilizados para enfatizar as características 

sistemáticas da inovação. Enquanto alguns autores focaram em um nível infranacional, como 

aqueles que desenvolveram teorias sobre Sistemas Regionais de Inovação (COOKE; GOMEZ 

URANGA; ETXEBARRIA, 1997; MASKELL; MALMBERG, 1999), outros focaram seus 

esforços para compreender níveis supranacionais, como no caso dos Sistemas Tecnológicos 

de Inovação (CARLSSON, 2006; CARLSSON; STANKIEWICZ, 1991) e dos Sistemas 

Setoriais de Inovação (BRESCHI; MALERBA, 1997). 

Primeiramente é preciso compreender que estes outros níveis de análise, apesar de 

muitas vezes serem interpretados como concorrentes ao estudo dos SNIs, são complementares 

e necessários para analisarmos com maior clareza o funcionamento dos Sistemas Nacionais de 

Inovação (LUNDVALL et al., 2002). Nesta tese serão apresentados os motivos principais 

pela escolha do nível nacional em detrimento dos demais. 

Edquist (1997) afirma que uma forte razão para utilizarmos o nível nacional é o fato 

empírico demonstrado pelos múltiplos estudos de caso apresentados por Nelson (1993), os 

quais constatam com clareza que há fortes diferenças entre os países em seus arranjos 

institucionais, investimentos em P&D e em desempenho. 

Outro ponto levantado por esse autor, e corroborado por Lundvall (1992), é o fato de 

que a maior parte das políticas públicas de incentivo à inovação são desenvolvidas e 

implementadas em nível nacional dentro de cada economia. Essa talvez seja a principal 

importância prática do estudo dos Sistemas Nacionais de Inovação, uma vez que auxilia os 

países a desenvolverem suas capacidades tecnológicas e superarem suas fraquezas no âmbito 

da competitividade internacional (LUNDVALL, 1992; NELSON, 1993). Além disso, esse é 

um dos principais motivos para organizações como a OCDE demonstrarem tanto interesse 

sobre o assunto por meio de suas publicações (OCDE, 1997, 1999, 2005, 2015). 

Uma característica do nível nacional, de extrema importância para este estudo, é o fato 

de que este nível compreende as diferenças culturais apresentadas entre as economias. 

Segundo Lundvall (1992), o Estado-nação possui duas dimensões, sendo a primeira delas a 

política (comentada anteriormente) e a segunda a dimensão cultural. Para este autor, a 

dimensão cultural é responsável pelas idiossincrasias do desenvolvimento de cada sistema. 
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A visão de que a cultura e os aspectos históricos de cada país são essenciais para a 

competição globalizada é corroborada por Porter (1990, p. 20) 

Diferenças nas estruturas econômicas, valores, culturas, instituições e 

histórias nacionais contribuem profundamente para o sucesso competitivo. O 

papel do país sede parece ser tão forte quanto sempre foi, senão mais ainda. 

Embora a globalização da competição possa, aparentemente, tornar a nação 

menos importante, em lugar disso parece fazê-la mais importante. Com 

menos impedimentos ao comércio para proteger as empresas e indústrias 

internas não competitivas, a nação sede adquire significação crescente, 

porque é fonte do conhecimento e da tecnologia que sustenta a vantagem 

competitiva. 

Diante do exposto, o nível de análise mais compatível para responder a questão de 

pesquisa apresentada na introdução desta tese se apresenta como sendo o nível nacional.  

 

2.2. PRIMEIRA ONDA – ESTUDOS PIONEIROS 

 

No artigo intitulado “National innovation systems and the intermediary role of 

industry associations in building institutional capacities for innovation in developing 

countries: A critical review of the literature”, os autores Andrew Watkins, Theo Papaioannou, 

Julius Mugwagwa e Dinar Kale identificaram três fases distintas nas abordagens de análise 

dos Sistemas Nacionais de Inovação. 

Segundo WATKINS et al. (2015), a primeira onda de estudos pode ser entendida 

como a fase dos pioneiros. Os principais estudos desse período são Freeman (1987, 1995, 

2004), Lundvall (1985, 1992), Nelson (1993) e Patel e Pavitt (1994). Estes estudos foram 

abordados na seção anterior, portanto, será feita somente uma breve exposição sobre os 

assuntos principais debatidos por eles. 

O primeiro debate levantado pelos artigos pioneiros tentava compreender quais seriam 

os principais atores responsáveis pelo sucesso econômico do sistema. Estes estudos 

empenharam-se a fim de compreender o papel de quatro importantes instituições (1) governos 

e agências de apoio, (2) setores e indústrias com foco em inovação, (3) universidades e (4) 

organizações publicas e privadas envolvidas em atividades de educação (PATEL; PAVITT, 

1994; WATKINS et al., 2015). 

Dois pontos merecem destaque nessa etapa. O primeiro é que os estudos pioneiros 

focaram principalmente na compreensão da estrutura institucional de um país e em seus 
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relacionamentos (LUNDVALL, 1992). O segundo relaciona-se ao fato de que, nesta fase, a 

capacidade de desenvolver e comercializar inovação era entendida como sendo papel das 

indústrias e setores industriais e não relacionados ao Estado (PATEL; PAVITT, 1994). 

Outros dois conceitos que formaram a base que sustentaria estudos futuros, foram os 

de aprendizagem coletiva e de dependência do contexto. O conceito de aprendizagem coletiva 

deriva do fato de que os atores de um sistema interagem entre si, tornando o processo 

inovativo um método não linear (LUNDVALL, 1992; LUNDVALL et al., 2002; WATKINS 

et al., 2015). A dependência do contexto, por outro lado, indica o caráter essencial 

desempenhado pelas estruturas econômicas, valores, culturas, instituições e histórias 

nacionais para o sucesso ou fracasso de um Sistema Nacional de Inovação (FREEMAN, 

1995; LUNDVALL, 1992; NELSON, 1993). 

Ademais, neste período as pesquisas voltaram-se para a análise dos sistemas nacionais 

de países desenvolvidos, apesar de apresentar gratas exceções como os artigos de Mowery e 

Oxley (1995) sobre países asiáticos e de Alcorta e Peres (1998) sobre economias da América 

Latina e Caribe. 

  

2.3. SEGUNDA ONDA – NÍVEL DE ANÁLISE E PAÍSES EMERGENTES 

 

No segundo período, a principal guinada foi realizada em direção a um nível de 

análise mais circunscrito dos sistemas de inovação (WATKINS et al., 2015). Para os autores, 

as principais obras dessa fase abordam sistemas tecnológicos (CARLSSON; 

STANKIEWICZ, 1991; JACOBSSON; JOHNSON, 2000), sistemas setoriais (BRESCHI; 

MALERBA, 1997) e sistemas regionais (ASHEIM; ISAKSEN, 1997; COOKE; GOMEZ 

URANGA; ETXEBARRIA, 1997). 

Segundo Carlsson e Stankiewicz (1991, p. 111), os Sistemas Tecnológicos de 

Inovação (STI) podem ser definidos como “uma rede de agentes interagindo em uma área 

econômica/industrial específica, sob uma infraestrutura institucional particular (ou um 

conjunto de infraestruturas) e envolvida na geração, difusão e utilização de tecnologia”. Esses 

sistemas são definidos não em termos de fluxos de bens e mercadorias, mas sim em termos de 

fluxos de conhecimento e competências (JACOBSSON; JOHNSON, 2000). 

Os Sistemas Setoriais de Inovação (SSI), por outro lado, são definidos por Breschi e 

Malerba (1997, p. 131) como um “sistema (grupo) de empresas ativas no desenvolvimento e 

fabricação de produtos de um setor e na geração e utilização das tecnologias deste setor”.  
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Três pontos principais diferem essa abordagem das demais. O primeiro está ligado ao 

fato de que nela o principal ator analisado são as empresas privadas, conferindo menor papel 

às demais instituições. O segundo, deriva do primeiro no sentido em que atribui o processo 

inovativo aos relacionamentos competitivos existentes entre as empresas, como um papel de 

seleção de mercado. Por fim, assim como a abordagem anterior, esta não se preocupa com 

fronteiras geográficas, diferentemente dos SNIs (BRESCHI; MALERBA, 1997). 

A abordagem de Sistemas Regionais de Inovação (SRI) por sua vez, propõe que é 

possível compreender a inovação de maneira mais completa analisando-a como um fenômeno 

tipicamente local ou regional (COOKE; GOMEZ URANGA; ETXEBARRIA, 1997). 

Portanto, ocorrerá entre atores e instituições geograficamente próximos do local onde 

ocorrerão relacionamentos que culminarão na inovação (JACOBSSON; JOHNSON, 2000). 

Ainda nesse período, Jacobsson e Johnson (2000) propuseram uma abordagem que 

auxiliaria na avaliação de até que ponto tais sistemas seriam eficazes em auxiliar na criação e 

a difusão da inovação. Nessa abordagem, os autores sugeriram que primeiramente as funções 

primárias de um sistema de inovação eficaz deveriam ser identificadas, a fim de compreender 

como suas relações auxiliam no processo de inovação e de capacitação de uma região. 

Foi também nessa fase que os países emergentes ganharam maior ênfase entre os 

estudos dos SNIs. Lundvall (2009), por exemplo, analisa os tipos de estratégias empregadas 

pelos países emergentes para alcançar o nível tecnológico de economias desenvolvidas. 

Outros autores, por sua vez, examinam como os contextos culturais e históricos auxiliaram ou 

prejudicaram no processo de tentativa de recuperação econômica e desenvolvimento de 

capacidades tecnológicas (MATHEWS, 2009; VIOTTI, 2002). 

 

2.4. TERCEIRA ONDA – INTERNACIONALIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE 

TECNOLOGIA 

 

O terceiro período, relacionado ao estudo dos Sistemas Nacionais de Inovação, é 

caracterizado pela ênfase na internacionalização ou globalização dos SNI, bem como no papel 

realizado pelas empresas multinacionais na transferência e difusão da tecnologia (WATKINS 

et al., 2015). 

Para melhor compreensão dos estudos desta fase, se faz necessário definir sobre quais 

aspectos referem-se os termos “internacionalização” e “globalização”. A internacionalização 

ou globalização de um Sistema Nacional de Inovação deve ser entendida no contexto de 
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interações, relacionamentos e conexões que extrapolem as barreiras nacionais, criando assim 

um fluxo de conhecimento global (CARLSSON, 2006). 

Contudo, apesar da internacionalização dos SNIs, a função do Estado no 

direcionamento de tais fluxos permanece fundamental em três aspectos (WATKINS et al., 

2015). Primeiro, é necessário desenvolver substancial fluxo de conhecimento interno para 

construir um contexto no qual a absorção de conhecimento estrangeiro seja possível (REZAIE 

et al., 2012). Segundo, as instituições nacionais serão responsáveis pela influência na forma 

dos sistemas setoriais, tecnológicos e regionais por meio da criação de políticas públicas, 

“direcionando” a inovação (CARLSSON, 2006). Por fim, os governos nacionais 

desempenham papel fundamental na negociação de novas tecnologias com instituições 

multinacionais estrangeiras (PAVITT; PATEL, 1999). 

Fu, Pietrobelli e Soete (2011) destacam quatro aspectos essenciais para o apoio de 

empresas multinacionais estrangeiras na difusão e absorção de conhecimento de um país. O 

primeiro ponto destacado pelos autores é a necessidade de relativa abertura do país para 

investimentos estrangeiros. Além disso, os países devem possuir políticas regulatórias e 

regimes de direitos de propriedade intelectual claros que sejam favoráveis ao investimento 

estrangeiro. O terceiro ponto citado refere-se à necessidade das conexões entre empresas 

locais e estrangeiras, destas conexões poderá surgir certo nível de transferência tecnológica. 

Por fim, os autores realçam a necessidade de atuação das instituições nacionais no fomento 

das capacidades em P&D do país. 

O Quadro 2 sintetiza o foco e os principais estudos relacionados a cada período 

mencionado. 

 

Quadro 2 – Abordagens da literatura sobre Sistemas Nacionais de Inovação 

Abordagem Principais estudos Foco 

Estudos Pioneiros 

Freeman (1987, 1995, 2004) 

Lundvall (1985, 1992) 

Nelson (1993) 

Patel e Pavitt (1994). 

– Estrutura institucional; 

– Aprendizagem coletiva e 

dependência do contexto; 

– Países desenvolvidos. 

Nível de análise 

Carlsson e Stankiewicz (1991) 

Asheim e Isaksen (1997) 

Breschi e Malerba (1997) 

Cooke, Gomez Uranga e 

Etxebarria (1997) 

Jacobsson e Johnson (2000) 

– Menor nível de análise dos 

sistemas de inovação; 

– Sistemas setoriais, tecnológicos e 

regionais; 

– Abordagem por funções; 

– Inclusão de países emergentes. 

Internacionalização 

Pavitt e Patel (1999) 

Carlsson (2006) 

Fu, Pietrobelli e Soete (2011) 

Rezaie et al. (2012) 

– Internacionalização dos Sistemas 

Nacionais de Inovação; 

– Papel das empresas 

multinacionais no fluxo de 

conhecimento global. 

Fonte: Adaptado de Watkins et al. (2015, p. 1416).  
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3. CULTURA 

 

Como um dos objetivos desta tese é analisar como fatores culturais influenciam a 

capacidade de inovação dos países, é necessária uma breve apresentação do conceito de 

cultura e da abordagem que será utilizada. Ainda que existam aproximações entre os 

diferentes conceitos de cultura empregados pelas ciências sociais, não há consenso em sua 

definição. Mas isso, antes de ser um problema, é algo enriquecedor. Os debates em torno das 

definições de cultura podem ser sadios se não se basearem em definições escusas e 

enviesadas. Schein (2009), a partir de um conceito amplo de cultura (a ideia de é tudo aquilo 

que os membros de um grupo compartilham ou mantêm em comum), categoriza diferentes 

abordagens culturais utilizadas nas últimas décadas. O Quadro 3 apresenta tais categorias. 

Quadro 3 – Categorias utilizadas na descrição da cultura 

Categoria Descrição 

Regularidades comportamentais 

observadas quando as pessoas interagem 

A linguagem que usam, os costumes e tradições que desenvolvem e 

os rituais que empregam em ampla variedade de situações. 

Normas do grupo 

Os padrões e valores implícitos que se desenvolvem em grupos de 

trabalho, como a norma particular de “um dia de trabalho justo por 

um pagamento diário justo” que se difundiu entre os funcionários do 

Bank Wiring Room nos estudos de Hawthorne. 

Valores expostos 

Princípios e valores articulados, publicamente anunciados, que o 

grupo declara ao tentar atingir, como “qualidade de produto” ou 

“liderança de preço”. 

Filosofia formal 

Políticas amplas e princípios ideológicos que orientam as ações de 

um grupo em relação a acionistas, funcionários, clientes e outros 

stakeholders, como o altamente divulgado “HP Way”. 

Regras do jogo 

Regras implícitas, não escritas, difundidas por toda a organização; 

“os macetes” que um novato deve aprender para tornar-se membro 

aceito. 

Clima 

Sentimento transmitido em um grupo pelo layout físico e o modo 

que os membros da organização interagem entre si, com clientes ou 

outros públicos externos. 

Habilidades natas 

Competências especiais demonstradas pelos membros de um grupo 

para realizar certas tarefas, habilidades de fazer certas coisas que 

passam de geração a geração, sem necessariamente estar articuladas 

por escrito. 

Hábitos de pensar, modelos mentais e 

paradigmas linguísticos 

Modelos cognitivos compartilhados que orientam as percepções, o 

pensamento e a linguagem usada pelos membros de um grupo e 

ensinada aos novos membros no início do processo de socialização. 

Significados compartilhados 
Entendimentos emergentes criados por membros do grupo à medida 

que interagem entre si. 

“Metáforas raízes” ou símbolos de 

integração 

As formas pelas quais os grupos se desenvolvem, que podem ou não 

ser apreciadas conscientemente, mas tornam-se inseridos nos 

prédios, layouts de escritórios e outros artefatos materiais do grupo. 

Esse nível de cultura reflete a resposta emocional e estética dos 

membros à medida que é contrastado com a resposta cognitiva ou 

avaliativa. 

Rituais e celebrações formais 

Maneiras pelas quais um grupo celebra eventos-chave que refletem 

valores importantes ou “passagens” importantes dos membros, tais 

como promoções, conclusões de projetos importantes e marcos. 

Fonte: Adaptado de Schein (2009, p. 12-13). 
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3.1. NÍVEIS CULTURAIS 

 

O termo “nível cultural”, neste trabalho, refere-se ao grau em que o fenômeno cultural 

é visível ou não ao observador, ou seja, diz respeito aos diferentes níveis de manifestação da 

cultura. Além disso, seguindo a taxonomia apresentada, a abordagem utilizada será a de 

“hábitos de pensar, modelos mentais e paradigmas linguísticos” empregando principalmente o 

modelo dimensional de Hofstede (1984, 2001) e Hofstede, Hofstede e Minkov (2010). 

Hofstede (1984, p. 21) define cultura como “a programação coletiva da mente que 

distingue os membros de um grupo humano de outro”. Para esse autor, a cultura pode 

manifestar-se em quatro diferentes níveis: valores, rituais, heróis e símbolos. Tendo como 

principio os elementos mais profundos e subconscientes como os valores, até os níveis mais 

superficiais e visíveis como os símbolos. Os valores, com apresentado, são invisíveis até o 

momento em que se tornam evidentes através de comportamentos, por outro lado os outros 

três elementos se manifestam de maneira essencialmente visível. A maneira, que o autor 

encontrou para representar as associações existentes entre os níveis, lembra de certo modo as 

camadas de uma cebola, portanto, o modelo foi denominado de Onion Diagram (Figura 1). 

 

Figura 1 – Onion Diagram: Manifestações da cultura em níveis de profundidade 

 

Fonte: Hofstede (2001, p. 11). 
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Os símbolos “são palavras, gestos, figuras ou objetos que transmitem um significado 

particular reconhecido somente por aqueles que compartilham a mesma cultura” 

(HOFSTEDE; HOFSTEDE; MINKOV, 2010, p. 8). Novos símbolos são facilmente 

desenvolvidos e os antigos trocados, assim como são regularmente copiados de um grupo 

cultural para outros. Por esses motivos os símbolos são colocados na camada mais externa e 

superficial deste modelo. 

Os heróis, por outro lado, “são pessoas, vivas ou mortas, reais ou imaginárias, que 

possuem características altamente valorizadas em uma cultura e servem como modelo de 

comportamento” (HOFSTEDE, 2001, p. 10).  Mesmo personagens imaginários ou de 

desenhos podem servir como heróis culturais, principalmente nessa nova era de mídias sociais 

onde pessoas desenvolvem personagens fictícios para comentarem assuntos tão diversos como 

política, religião e futebol. 

Os rituais, por sua vez, “são atividades coletivas tecnicamente desnecessárias para 

atingir os fins desejados, mas que dentro da cultura são considerados socialmente essenciais, 

mantendo os indivíduos dentro dos limites das normas” (HOFSTEDE, 2001, p. 10). Maneiras 

de pagamento, de saudações, demonstrações de respeito, reuniões, cerimônias sociais e 

religiosas são exemplos de rituais. Para Fleury e Fischer (1989), os ritos são uma categoria 

analítica privilegiada para o estudo da cultura, pois são facilmente identificados. Eles podem 

ser expressos através de diferentes símbolos, como gestos, linguagem e comportamentos. 

Neste modelo, os símbolos, rituais e heróis são classificados como práticas. Apesar de 

serem visíveis para observadores de fora de certa cultura, seus significados culturais são 

invisíveis e recaem exatamente na maneira em como elas são interpretadas pelas pessoas de 

dentro de uma cultura. 

Por fim, o núcleo da cultura é formado por seus valores, que são as “tendências gerais 

para preferências de certos estados de coisas sobre outros” (HOFSTEDE, 2001, p. 5). Valores 

podem ser entendidos como sentimentos positivos ou negativos para determinados estados em 

que as pessoas ou grupos se encontram. 

Para Hofstede (2001), a cultura das regiões encontra-se profundamente vinculada ao 

contexto histórico, mantendo suas diferenças e similaridades com outras culturas diferentes 

por longos períodos de tempo. Para o autor, em toda sociedade existem mecanismos, forças e 

relacionamentos que permitem a manutenção da estabilidade cultural por décadas. Esses 

mecanismos estão exibidos na Figura 2. 
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Figura 2 - Mecanismos de estabilidade cultural 

 

Fonte: Hofstede (2001, p. 12). 

 

No centro do modelo encontram-se as normais sociais, local no qual situa-se o sistema 

de valores dos grupos majoritários, ou seja, a programação mental coletiva. Tais normas têm 

origem em diversos fatores do ambiente local, sejam históricos ou naturais. Além disso, são 

essas normas que auxiliarão na criação e manutenção dos padrões institucionais da sociedade. 

Por fim, uma vez que tais instituições estejam formadas e em funcionamento, elas irão 

reforçar as normais sociais e os fatores ambientais, auxiliando na manutenção cultural 

(HOFSTEDE, 1984, 2001). 

 

3.2. DIMENSÕES CULTURAIS DE HOFSTEDE 

 

O modelo criado por Hofstede tem se mostrado um dos mais influentes no estudo 

sobre a cultura, tendo sua importância reconhecida inclusive por autores que propõem 

modelos concorrentes ao dele (HOUSE et al., 2004). A extensão em que essa abordagem tem 

sido utilizada por estudos empíricos é um dos reflexos de sua importância (ENGELEN; 

BRETTEL, 2011; KIRKMAN; LOWE; GIBSON, 2006). 
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Peterson (2003) afirma que ainda que Hofstede não tenha criado o campo de estudos 

interculturais comparativos, ele, sem sombra de dúvidas, criou as bases que são utilizadas há 

mais de duas décadas. O prestígio de seu trabalho transcende o campo cultural, dado que um 

ranking do Wall Street Journal produzido em 2008 sobre os mais influentes pensadores na 

área de negócios do século XX classificou-o na décima sexta posição, estando à frente de Jack 

Welch e Tom Peters (MINKOV; HOFSTEDE, 2011). 

Hofstede (2001) desenvolveu sua pesquisa sobre Dimensões Culturais entre os anos de 

1967 e 1973. Ele realizou uma survey em diferentes plantas da empresa IBM, abrangendo ao 

todos 72 países e obtendo mais de 116.000 respostas. O objetivo do estudo era desenvolver 

uma terminologia que pudesse descrever diferentes culturas nacionais e fosse empiricamente 

fundamentada. Merece destaque o fato de que apesar de suas dimensões serem amplamente 

utilizadas para outros fins que não o da pesquisa sobre cultura nacional, o próprio autor faz 

ressalvas sobre tal uso além do relacionamento exclusivo em nível nacional (HOFSTEDE, 

1995). 

Hofstede (1980, 1983) identifica as primeiras quatro Dimensões Culturais: Distância 

do Poder, Individualismo versus Coletivismo, Masculinidade versus feminilidade e Aversão à 

Incerteza. No início da década de 1990, uma quinta dimensão foi adicionada: Orientação de 

Curto versus Longo Prazo. Mais recentemente, nos anos 2000, a sexta dimensão foi 

incorporada: Indulgência versus Restrição. 

 

3.2.1. Distância do Poder 

 

A primeira dimensão apresentada por Hofstede é denominada Distância do Poder. Ela 

avalia em que medida a influência interpessoal e o poder é distribuído nas organizações, 

sempre tendo como ponto de referência a visão dos menos poderosos. Em outras palavras, a 

Distância do Poder indica a “extensão em que os membros menos poderosos das instituições e 

organizações de um país esperam e aceitam que o poder seja distribuído de forma desigual” 

(HOFSTEDE, 2001, p. 98). 

O princípio nuclear dessa dimensão é a desigualdade do ponto de vista do subalterno. 

Tradicionalmente, a distribuição do poder é explicada a partir dos comportamentos 

apresentados pelos líderes, porém, para que exista liderança é necessário que exista 

subordinação. Autoridade só é possível em um ambiente em que exista obediência, portanto 

se faz necessária a análise do comportamento dos subordinados frente aos líderes 
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(HOFSTEDE, 2001). O Quadro 4 expõe as diferentes características da organização do 

trabalho relacionadas às culturas de baixa e alta Distância do Poder. 

 

Quadro 4 – Principais diferenças entre baixa e alta Distância do Poder 

Baixa Distância do Poder Alta Distância do Poder 

Hierarquia nas organizações significa 

desigualdade de papéis, estabelecida por 

conveniência 

Hierarquia nas organizações reflete a 

desigualdade entre os níveis hierárquicos 

superiores e inferiores 

Descentralização é popular Centralização é popular 

Pequena proporção de pessoal de supervisão Grande proporção de pessoal de supervisão 

Pequena diferença salarial entre os níveis 

superiores e inferiores da organização 

Grande diferença salarial entre os níveis 

superiores e inferiores da organização 

Gerentes se apoiam em sua experiência pessoal e 

em seus subordinados 
Gerentes se apoiam em regras formais 

Subordinados esperam ser consultados 
Subordinados esperam que lhes seja dito o que 

fazer 

O chefe ideal é democraticamente solícito 
O chefe ideal é benevolente, autocrata ou “bom 

pai” 

Relação chefe-subordinado é pragmática 
Relação chefe-subordinado é polarizada, 

frequentemente emocional 

Privilégios e símbolos de status são desaprovados 
Privilégios e símbolos de status são normais e 

populares 

Trabalho manual possui o mesmo status de 

trabalho de escritório 

Trabalho administrativo é mais valorizado que o 

trabalho operacional 
Fonte: Hofstede, Hofstede e Minkov (2010, p. 76). 

 

3.2.2. Individualismo versus Coletivismo 

 

Individualismo e Coletivismo são os dois polos opostos dessa segunda Dimensão 

Cultural apresentada por Hofstede. Uma definição possível para cada polo nos é exposta por 

Hofstede, Hofstede e Minkov (2010, p. 92)  

Individualismo refere-se às sociedades em que os laços que unem os 

indivíduos estão frouxos: é esperado que todos cuidem de si próprios e de 

seu núcleo familiar. Coletivismo, sendo seu oposto, refere-se às sociedades 

em que desde o seu nascimento as pessoas são fortemente integradas em 

grupos, os quais continuarão a protegê-los durante toda a vida em troca de 

uma lealdade inquestionável. 

Em suma, os polos Individualismo e Coletivismo se relacionam com o grau em que 

um sujeito está predisposto a agir como indivíduo em contraste a agir como parte de um 

grupo. O Quadro 5 sintetiza as principais diferenças entre Individualismo e Coletivismo. 
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Ao pesquisador, não interessa traçar uma linha divisória entre os polos indicando um 

como benéfico e outro como fonte de malefícios, mas sim explicitar como as sociedades os 

interpretam. Em algumas culturas, por exemplo, o Individualismo é visto como uma benção e 

uma fonte de bem-estar, por outro lado, em algumas sociedades é visto como uma forma de 

alienação (HOFSTEDE, 2001). 

 

Quadro 5 – Principais diferenças entre Coletivismo e Individualismo 

Coletivismo Individualismo 

Pequena mobilidade profissional Alta mobilidade profissional 

Os funcionários são membros de grupos e 

buscarão os interesses do grupo 

Os funcionários são “pessoas econômicas” que 

buscarão os interesses do empregador contanto 

que coincidam com seus próprios interesses 

Decisões sobre contratação e promoção levam em 

conta o grupo 

Decisões sobre contratação e promoção são 

baseadas em regras e habilidades 

A relação empregado-empregador é basicamente 

moral, como uma ligação familiar 

A relação empregado-empregador é um contrato 

entre as partes em um mercado de trabalho 

Gestão é gestão de grupos Gestão é gestão de indivíduos 

Avaliação direta dos subordinados é uma ameaça 

à harmonia 

É ensinado um compartilhamento honesto dos 

sentimentos 

Clientes de dentro do grupo recebem um melhor 

tratamento 
Todos os clientes recebem o mesmo tratamento 

Os relacionamentos prevalecem sobre as tarefas As tarefas prevalecem sobre os relacionamentos 

E-mails e internet são menos atrativos e menos 

utilizados 

E-mails e internet possuem um forte apelo e 

frequentemente costumam ligar os indivíduos 
Fonte: Hofstede, Hofstede e Minkov (2010, p. 124). 

 

3.2.3. Masculinidade versus feminilidade 

 

A questão de gênero não poderia ser esquecida. A dualidade entre os sexos é uma 

questão fundamental com a qual diferentes sociedades lidam de diferentes maneiras. O núcleo 

dessa dimensão não é ligado simplesmente ao sexo biológico, mas sim pelo papel emocional 

de destaque em cada gênero. Hofstede, Hofstede e Minkov (2010, p. 140) definem 

Masculinidade e feminilidade da seguinte maneira 

Uma sociedade é chamada masculina quando os papéis emocionais 

de gênero são claramente distintos: os homens devem ser assertivos, 

resistentes e focados no sucesso material; as mulheres são mais modestas, 

sensíveis e focadas na qualidade de vida.  

Uma sociedade é chamada feminina quando os papéis emocionais de 

gênero se sobrepõem: espera-se que homens e mulheres sejam modestos, 

sensíveis e focados na qualidade de vida. 
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O Quadro 6 apresenta as principais diferenças culturais entre as sociedades masculinas 

e femininas no contexto da organização do trabalho. 

 

Quadro 6 – Principais diferenças entre sociedades femininas e masculinas 

Feminino Masculino 

Modelo de gestão: intuitivo e consensual Modelo de gestão: decisivo e agressivo 

Resolução de conflitos por meio de compromisso 

e negociação 

Resolução de conflitos deixando que o “mais 

forte vença” 

Recompensas baseadas na igualdade Recompensas baseadas na imparcialidade 

Preferência por pequenas organizações Preferência por grandes organizações 

As pessoas trabalham para viver As pessoas vivem para o trabalho 

Maior tempo de lazer é preferível a mais dinheiro Mais dinheiro é preferível a maior tempo de lazer 

A carreira é opcional para ambos os gêneros 
A carreira é obrigatória para os homens e 

opcional para as mulheres 

Maior participação de mulheres trabalhando em 

empregos  

Menor participação de mulheres trabalhando em 

empregos  

Humanização do trabalho através do contato e 

cooperação 

Humanização do trabalho através do 

enriquecimento do conteúdo do trabalho 

Agricultura e indústria de serviços competitivos 
Empresas de manufatura e química pesada 

competitivas 
Fonte: Hofstede, Hofstede e Minkov (2010, p. 170). 

 

3.2.4. Aversão à Incerteza 

 

Incerteza quanto ao futuro é inerente ao ser humano e tem sido abordada por diferentes 

domínios do conhecimento, desde os ramos tecnológicos, passando pelas leis e chegando até 

as religiões. No entanto, nas organizações, a incerteza toma forma de novas tecnologias, 

regras e rituais (HOFSTEDE, 2001). Essa dimensão, chamada Aversão à Incerteza, pode ser 

definida como “a extensão em que os membros de uma cultura se sentem ameaçados por 

situações ambíguas ou desconhecidas” (HOFSTEDE; HOFSTEDE; MINKOV, 2010, p. 191). 

Ao estudarmos inovação é necessário tomarmos a precaução de não confundir Aversão à 

Incerteza com aversão ao risco. O Quadro 7 reúne as principais diferenças entre uma 

sociedade de baixa e alta Aversão à Incerteza relacionadas ao trabalho. 
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Quadro 7 – Principais diferenças entre sociedades com baixa e alta Aversão à Incerteza 

Baixa Aversão à Incerteza Alta Aversão à Incerteza 

Fraca lealdade ao empregador, baixa duração no 

emprego 

Alta lealdade ao empregador, alta duração no 

emprego 

Não deve haver mais regras do que as 

estritamente necessárias 

Há uma necessidade emocional por regras, 

mesmo que elas não funcionem 

Trabalho duro somente quando necessário 
Há uma necessidade emocional por estar ocupado 

e um impulso interior por trabalho duro 

Tempo é uma estrutura necessária para orientação Tempo é dinheiro 

Tolerância com ambiguidade e caos Necessidade por precisão e formalização 

Crença em generalistas e no senso comum Crença em especialistas e em soluções técnicas 

Alta gerência é preocupada com estratégia Alta gerência é preocupada com operações diárias 

Mais marcas novas Menos marcas novas 

Foco em processos de decisão Foco em conteúdos de decisão 

Se necessário, funcionário podem quebrar certas 

regras 

Regras da organização são fixas e não podem ser 

quebradas 

Empreendedores são relativamente livres das 

regras 

Empreendedores são sufocados pelas regras 

existentes 

Inovações são bem-vindas, mas não são 

necessariamente aplicadas 

Há resistência a inovações, mas se aceitas, são 

aplicadas consistentemente 

Melhores na invenção, piores na implementação Piores na invenção, melhores na implementação 

Motivados pelo alcance de objetivos e estima Motivados pela estabilidade e pertencimento 
Fonte: Hofstede, Hofstede e Minkov (2010, p. 217). 

 

3.2.5. Orientação de Curto versus Longo Prazo 

 

A quinta dimensão apresentada por Hofstede é posterior às outras, tendo sido criada a 

partir de uma survey aplicada na China para entender os valores desse povo. Nesta pesquisa 

conduzida por Michael Bond, foram encontrados certos valores como ética de trabalho duro, 

persistência e mentalidade de longo prazo (TAN; KHOO, 2002). Esses valores se relacionam 

com os ensinamentos do confucionismo, sendo assim, no início, essa dimensão foi chamada 

de dinâmica confucionista, sendo referida assim por alguns autores até o momento. 

Em 1991, Geert Hofstede adicionou essa nova dimensão a seu livro, chamando-a de 

Orientação de Curto versus Longo Prazo. A definição dada por Hofstede, Hofstede e Minkov 

(2010, p. 239) é a seguinte 

Orientação de Longo Prazo se refere ao estímulo de virtudes 

orientadas para recompensas futuras, em particular – perseverança e 

parcimônia. Seu polo oposto, Orientação de Curto Prazo, reflete a promoção 

de virtudes relacionadas ao passado e ao presente, em particular – respeito 

pela tradição, preservação da identidade e cumprimento das obrigações 

sociais. 



44 

O Quadro 8 reproduz as principais diferenças entre sociedades orientadas para curto e 

longo prazo. 

 

Quadro 8 – Principais diferenças entre sociedades com Orientação de Curto e Longo Prazo 

Orientação de Curto Prazo Orientação de Longo Prazo 

Os principais valores relacionados ao trabalho 

incluem liberdade, direitos, realização e pensar 

por si próprio 

Os principais valores relacionados ao trabalho 

incluem aprendizagem, honestidade, 

adaptabilidade, prestação de contas e autocontrole 

Tempo para lazer é importante Tempo para lazer não é importante 

Foco na linha operacional Foco na posição de mercado 

Importância dada aos lucros desse ano 
Importância dada aos lucros dos próximos 10 

anos 

Gerentes e trabalhadores de linha estão 

psicologicamente em dois campos 

Gerentes e trabalhadores de linha compartilham 

das mesmas aspirações  

Meritocracia, premiação por capacidade 
Grandes diferenças econômicas e sociais não são 

desejáveis 

Lealdade pessoal varia junto com as necessidades 

dos negócios 

Investimentos em redes de contatos para a vida 

toda 

Preocupação em possuir a verdade Preocupação em respeitar as exigências da virtude 

Visão universal sobre o que é bem e mal Bem e mal varia de acordo com as circunstancias 

Matéria e espírito são separados Matéria e espírito são integrados 

Se A é verdadeiro, seu oposto B deve ser falso 
Se A é verdadeiro, seu oposto B pode também ser 

verdadeiro 

Prioridade é dada a racionalidade abstrata Prioridade é dada ao senso comum 

Há necessidade por consistência cognitiva 

(harmonia existente ou buscada por seres 

humanos entre as suas cognições) 

Discordância de pensamentos não machuca 

Pensamento analítico Pensamento sintético 
Fonte: Hofstede, Hofstede e Minkov (2010, p. 251). 

 

3.2.6. Indulgência versus Restrição 

 

A sexta e última dimensão apresentada por Hofstede analisa a importância da 

felicidade e do controle da vida. As sociedades com alto índice de Indulgência permitem que 

as pessoas satisfaçam livremente suas necessidades humanas básicas e seus desejos. Nelas, os 

indivíduos podem agir como desejam. Por outro lado, nas sociedades com alto índice de 

Restrição, as pessoas suprimem seus impulsos por meio de normas sociais restritivas. 

Sociedades restritivas têm uma alta consideração para a disciplina moral e as pessoas tendem 

a ser mais pessimistas. 

Os polos Indulgência e Restrição são definidos por Hofstede, Hofstede e Minkov 

(2010, p. 281) como 
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Indulgência representa a tendência de permitir uma gratificação 

relativamente irrestrita dos desejos humanos básicos e naturais relacionados 

a desfrutar a vida e a diversão. Seu polo oposto, Restrição, reflete a 

convicção de que tal gratificação necessita ser controlada e regulada por 

rígidas normas sociais. 

O Quadro 9 a seguir descreve as principais diferenças entre sociedades indulgentes e 

restritivas. 

 

Quadro 9 – Principais diferenças entre sociedades indulgentes e restritivas 

Indulgente Restritivo 

Maior percentagem de pessoas muito felizes Menor percentagem de pessoas muito felizes 

Percepção de controle da vida pessoal 
Percepção de impotência: o que acontece comigo 

não depende das minhas ações 

Maior é a importância dada ao lazer Menor é a importância dada ao lazer 

Maior importância em ter amigos Menor importância em ter amigos 

Parcimônia não é muito importante Parcimônia é importante 

Normas sociais frouxas Restritas normas sociais 

Maior propensão em lembrar emoções positivas Menor propensão em lembrar emoções positivas 

Menos disciplina moral Mais disciplina moral 

Atitude positiva Cinismo 

Personalidades mais extrovertidas Personalidades mais neuróticas 

Maior percentagem de pessoas que se sentem 

saudáveis 

Menor percentagem de pessoas que se sentem 

saudáveis 

Alto otimismo Maior pessimismo 

Em países com populações bem instruídas, maior 

taxa de nascimento 

Em países com populações bem instruídas, menor 

taxa de nascimento 

Menores taxas de morte por doenças 

cardiovasculares 

Maiores taxas de morte por doenças 

cardiovasculares 
Fonte: Hofstede, Hofstede e Minkov (2010, p. 291). 

 

3.3. DIMENSÕES CULTURAIS DO BRASIL 

 

As pontuações obtidas a partir das pesquisas de Hofstede são relativas, uma vez que os 

países ou sociedades são comparados entre si. Apesar disso, estas pontuações têm se mostrado 

altamente estáveis ao longo de décadas. Isso acontece, pois, as forças que causam mudanças 

culturais tendem a ser globais ou continentais, tais como revoluções tecnológicas. Portanto, ao 

afetarem diversos países ao mesmo tempo as suas posições relativas permanecem as mesmas 

(HOFSTEDE; HOFSTEDE; MINKOV, 2010). Cada dimensão varia em uma escala de 0 a 

100, com esses valores sendo os polos de cada dimensão. A Figura 3 apresenta as pontuações 

brasileiras medidas pela pesquisa de Hofstede. 
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Figura 3 – Dimensões culturais brasileiras 

 

Fonte: Site Hofstede Insights (2019). 

 

A partir da Figura 3, podemos perceber que o Brasil atinge 69 pontos na dimensão de 

Distância do Poder, sendo o 34º país com maior pontuação entre 82 países. Essa pontuação é 

considerada alta e fica acima da média mundial de 62 pontos. Tal pontuação reflete uma 

sociedade na qual existe a crença em que a hierarquia deve ser respeitada e as desigualdades 

entre os sujeitos são aceitas. Nas empresas, espera-se que exista um chefe que possua muitas 

responsabilidades, além disso, os símbolos de status são muito importantes com o intuito de 

indicar posição social. 

Por outro lado, na escala de Individualismo o Brasil apresenta 38 pontos, pontuação 

considerada baixa na escala, porém próxima da média mundial de 41 pontos, sendo o 38º país 

com maior pontuação. Isso significa que o indivíduo desde seu nascimento é integrado a 

grupos que representarão uma extensão de suas famílias e continuarão a proteger seus 

membros em troca de lealdade. No ambiente de trabalho, presume-se que os membros mais 

velhos dos grupos ajudem os mais novos a conseguirem empregos através de indicações.  

Em relação às dimensões Masculinidade e Orientação de Longo Prazo o Brasil possui 

pontuação intermediária atingindo 49 (42º) e 44 (40º) pontos em dimensões com médias 

mundiais de 48 e 43 pontos, respectivamente. Sendo assim, a sociedade brasileira irá, por 

vezes, apresentar características de uma sociedade masculina e, em outros momentos, 



47 

características de uma sociedade feminina. De modo semelhante irá respeitar tradições em 

certos momentos e será pragmática em outros. 

A maior pontuação atingida pelo Brasil foi em Aversão à Incerteza, atingindo 76 

pontos na escala, sendo o 29º com maior pontuação e ficando acima da média mundial de 65 

pontos. A maioria dos países latino americanos possuem altas notas nessa dimensão, 

indicando uma forte necessidade por regras e sistemas legais para a condução de suas vidas. 

No Brasil, burocracia, leis e regras são muito importantes para transformar a sociedade em um 

lugar mais seguro, mesmo que essas leis não funcionem na realidade, novas leis serão criadas, 

transformando-o em um dos países com mais leis no mundo (LAGO, 2007). 

Na última dimensão o Brasil também atinge uma pontuação relativamente alta, 59 

pontos ficando acima da média mundial de 47 pontos e sendo o 28º país mais indulgente do 

mundo. Talvez esse seja o motivo para o brasileiro ser visto como um povo que aproveita a 

vida, divertido e otimista. Além disso, é dada grande importância ao lazer e menor a como o 

dinheiro é empregado, usando-o a seu bel-prazer. 

 

3.4. DIMENSÕES CULTURAIS E INOVAÇÃO 

 

A cultura nacional tem sido apresentada como uma variável de extrema importância 

(ALOFAN; CHEN; TAN, 2020) e como um fator dominante para a inovação (NA; SHIN, 

2019). Sendo assim, torna-se relevante a discussão sobre a intersecção entre as dimensões 

culturais e a inovação. 

No estudo desenvolvido por Attah-Boakye et al. (2020), das seis dimensões de 

Hofstede pesquisadas somente Masculinidade apresentou associação estatisticamente 

insignificante com a inovação (ainda que positiva). Entre as outras dimensões, Distância do 

Poder e Aversão à Incerteza apresentaram associação significante negativa, ou seja, quanto 

maior a pontuação dos países nessas dimensões, menor é a probabilidade de apresentarem 

inovações. Por outro lado, as dimensões de Individualismo, Orientação de Longo Prazo e 

Indulgência apresentaram associação significante e positiva.  

Outro estudo que apresenta resultados semelhantes é o de Tambosi Junior, Tambosi e 

Falaster (2021). Nele, os autores chegam a mesma conclusão que os anteriores em relação as 

dimensões de Distância do Poder, Individualismo e Aversão à Incerteza. Porém, as outras três 

dimensões, apesar de apresentarem efeitos semelhantes, não possuíram significância 

estatística e, portanto, as hipóteses não puderam ser confirmadas. 
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Nesse mesmo sentido, Desmarchelier e Fang (2016) afirmam que Aversão à Incerteza 

influencia negativamente na difusão da inovação, enquanto altas taxas de Individualismo 

influenciam positivamente na difusão da inovação. 

Bockstedt, Druehl e Mishra (2015) analisam o esforço dispendido para a solução de 

problemas em concursos de inovação e afirmam que: altos níveis de orientação para 

desempenho (Masculinidade) estão associados com altos níveis de esforço para solução de 

problemas. Por outro lado, altos níveis de Aversão a Incerteza estão associados ao menor 

esforço para a solução de problemas de inovação. 

Por outro lado, Rubino et al. (2020) afirmam que os valores de culturas mais 

Femininas, incluindo especialmente a abertura à inovação, parecem incentivar a 

transformação digital. Porém, uma cultura avessa ao risco desencoraja a abertura e inibe a 

adoção de processos inovadores, incluindo a digitalização. O estudo fornece evidências de 

que mais Indulgência influencia positivamente a criatividade de um país e a disposição e 

capacidade dos funcionários das empresas desse país para inovar e adotar novas tecnologias. 

Damic, Stulec e Naletina (2019) afirmam que, apesar de ser contra intuitivo, a aversão 

a incerteza pode ser benéfica para a inovação, uma vez que os países com alta aversão a 

incerteza estão mais propensos a ter um sistema legal forte que auxilie na proteção da 

propriedade intelectual. Alegam ainda que países com culturas orientadas para longo prazo 

são mais propensos a aceitar novas ideias e soluções, sendo mais pragmáticos e orientados a 

resolução de problemas, todos esses aspectos são benéficos para a inovação. Por outro lado, 

diferente de outros estudos, declaram que Individualismo não apresenta um papel importante 

para a inovação. Por fim, eles argumentam que a criatividade e flexibilidade são importantes 

para a criação de inovações, porém controle e hierarquia são importantes para a 

comercialização das mesmas. Portanto, como o índice global de inovação tem foco em 

resultados de inovação é possível que ambos os polos da Distância do Poder sejam 

importantes para todo o processo de inovação e, portanto, essa dimensão também seria 

irrelevante. 

O estudo de Du et al. (2017), em consonância com o anterior, afirma que a Distância 

do Poder tem um efeito moderador positivo significativo na relação aprendizagem 

exploradora – comportamento inovador em empresas estatais e privadas. Enquanto, o 

Coletivismo tem um efeito moderador significativo positivo em empresas estatais na China. 

Chen, Podolski e Veeraraghavan (2017) fazem dois tipos de análise com o objetivo de 

verificar como as habilidades culturais influenciam na inovação sem considerar a vantagem 

econômica de certos países. Assim, na primeira análise não levam em consideração os 
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investimentos em P&D. Enquanto na segunda análise utilizam-se da variável de investimentos 

em P&D. Em ambas as análises os autores chegam aos mesmos resultados, países com 

maiores valores de Individualismo são mais propensos à inovação e alta Aversão à Incerteza 

leva a piores resultados na geração de resultados de inovação. 

Boubakri et al. (2021) afirmam que Distância do Poder influencia negativamente na 

inovação, ou seja, quando o poder é mais concentrado menor a capacidade de inovação. 

Orientação de Longo Prazo auxilia na inovação, assim, empresas em países com Orientação 

de Longo Prazo tendem a criar produtos com mais inovações. Feminilidade auxilia na 

inovação das firmas, pois, enfatiza menor nível de conflito, maior confiança e suporte. Quanto 

maior o grau de Individualismo maior a probabilidade das firmas locais inovarem, inclusive 

Individualismo está ligado ao aumento das taxas de patentes dos países. Quanto maior grau de 

Aversão à Incerteza menor a probabilidade das firmas locais inovarem. Países Indulgentes são 

mais propensos a inovação, sendo um fator chave para a inovação. 

Em suma, a maior parte dos estudos apresenta o Individualismo, a Orientação de 

Longo Prazo e a Indulgência como dimensões positivamente relacionadas à inovação. Por 

outro lado, a Aversão à Incerteza é apresentada como possuindo um papel negativo para a 

inovação dos países. Por fim, há maior discordância quanto às dimensões de Distância do 

Poder e Masculinidade, com estudos apontando prós e contras para ambos os polos de tais 

dimensões. 
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4. MÉTODOS DE PESQUISA 

 

A presente seção tem como objetivo comentar o percurso metodológico selecionado 

para este trabalho, levando em consideração a questão de pesquisa e os objetivos apresentados 

na introdução. Sendo assim, esta seção será dividida em três subseções. 

Na primeira subseção, será realizada a caracterização da presente pesquisa a partir de 

quatro pontos de vista diferentes: natureza, abordagem, objetivos e procedimentos técnicos. 

Em seguida, será realizada a descrição dos dados utilizados. Nesta subseção e na seguinte a 

pesquisa é subdividida em três etapas para melhor compreensão e descrição de sua extensão. 

O principal objetivo deste estágio inicial é o de estruturar, classificar e nortear a pesquisa, 

definindo com clareza as intenções e o rumo do trabalho. 

Posteriormente, na terceira subseção, são apresentadas as técnicas de coleta e análise 

de dados utilizadas em cada etapa do estudo. Serão descritas as escolhas metodológicas 

pertinentes à pesquisa conduzida neste trabalho e as justificativas que levaram a essas 

escolhas. Ademais, a descrição sobre como serão utilizados e aplicados os instrumentos de 

análise também constituirá parte importante de desta subseção. 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Há diversas maneiras para se explorar todas as singularidades da ciência a partir da 

perspectiva da engenharia de produção (MIGUEL, 2012). Portanto, é necessário que o plano 

de pesquisa possua propósitos claros sobre seus objetivos. Dessa forma, o presente trabalho 

foi caracterizado por meio de quatro tipos de classificação: natureza, abordagem, objetivos 

(fins) e procedimentos técnicos (SILVA; MENEZES, 2005). 

Segundo Zanella (2009), a primeira grande divisão pode ser feita com relação à 

natureza das pesquisas. A pesquisa básica, também chamada de pura ou teórica, tem como 

objetivo gerar conhecimentos teóricos novos, sem necessariamente se utilizar de práticas 

empíricas. Essa pesquisa permite, entre outras coisas, sistematizar a o conhecimento 

(MINAYO; DESLANDES, 2003).  

A pesquisa aplicada, por outro lado, é motivada pela resolução de problemas concretos 

por meio de métodos pragmáticos. Pesquisas dessa natureza buscam gerar conhecimentos de 

aplicação prática e operacional, porém, apesar de possuírem finalidade prática estas pesquisas 
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podem, ainda assim, contribuir teoricamente com novos fatos para maior e melhor 

compreensão teórica dos fenômenos (TRUJILLO FERRARI, 1982).  

Sendo assim, esta pesquisa pode ser caracterizada, quanto à natureza, como pesquisa 

aplicada, uma vez que o trabalho tem como objetivo gerar conhecimentos de aplicação 

prática. 

Quanto a sua abordagem – o método e a forma de abordar o problema – as pesquisas 

podem ser divididas entre qualitativas e quantitativas (SILVA; MENEZES, 2005). A pesquisa 

qualitativa caracteriza-se pela análise baseada em conhecimentos teóricos e, a princípio, pela 

não utilização de instrumentos estatísticos. Por outro lado, a pesquisa quantitativa preocupa-se 

prioritariamente com medição objetiva e quantificação de resultados, tendo como principal 

finalidade compreender a relação entre variáveis (ZANELLA, 2009). 

Para Bryman (2004), a pesquisa quantitativa possui quatro preocupações principais. 

Ela deve ser mensurável, buscar demonstrar relações de causalidade, procurar a generalização 

e ser passível de replicação. 

Dentre as quatro principais preocupações da pesquisa quantitativa, a mensurabilidade 

é a que recebe maior destaque por exercer papel fundamental. Na etapa chamada de 

operacionalização da pesquisa, um conjunto de variáveis deve ser definido a fim de testar 

numericamente hipóteses e, portanto, as variáveis devem ser mensuráveis (MIGUEL, 2012). 

A causalidade procura explicar a existência ou não de relações entre variáveis. Nesse 

sentido, é necessário muito cuidado, por parte do pesquisador, com variáveis que apesar de 

não participarem diretamente da pesquisa podem mascarar resultados (BRYMAN, 2004).  

A generalização, por sua vez, trata da possibilidade de expandir os resultados de uma 

pesquisa específica para além de seus limites. Ligada à generalização está a replicabilidade, 

que age no sentido de permitir que outros pesquisadores, utilizando os mesmos dados e 

métodos, atinjam os mesmos resultados (MIGUEL, 2012). 

Assim sendo, a presente pesquisa, fundamentada na abordagem quantitativa, visa 

estimar quais os efeitos dos fatores analisados do SNI e da cultura sobre a capacidade de 

inovação dos países da amostra. 

Os objetivos (fins) da pesquisa podem ser agrupados em três maneiras distintas: 

exploratório, descritivo e explicativo (HAIR JR et al., 2005). Pesquisas exploratórias são uteis 

para desenvolver uma melhor compreensão sobre determinado assunto ou quando há pouca 

teoria desenvolvida sobre o mesmo. Assim, elas são utilizadas com a finalidade de 

“proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

constituir hipóteses” (GIL, 2002, p. 41). 
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Por outro lado, aquelas de caráter descritivo, como o próprio nome indica, buscam “a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2002, p. 42). As descrições costumam ser 

feitas através da mensuração de eventos e atividades.  

Por fim, os estudos explicativos testam relações causais entre eventos específicos, ou 

seja, se uma mudança específica no evento X faça com que ocorra algum tipo de mudança no 

evento Y. Sua preocupação central é “identificar os fatores que determinam ou que 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos” (GIL, 2002, p. 42). 

Dessa forma, a categoria que mais se adéqua a esta investigação é a descritiva, uma 

vez que esta pesquisa busca descrever características de contextos específicos e compreender 

relações entre atores nestes contextos. 

Segundo Gil (2008), ao analisar fatos do ponto de vista empírico é necessário fazer o 

delineamento da pesquisa, ou seja, o planejamento em sua dimensão mais ampla. A este 

delineamento Silva e Menezes (2005) denominam procedimentos técnicos ou técnicas de 

pesquisa como definidos por Nakano (2012). 

Nesta pesquisa serão utilizados os procedimentos técnicos de pesquisa documental e 

de modelagem. A pesquisa documental é semelhante à pesquisa bibliográfica, porém a origem 

de suas fontes é distinta. Suas fontes são em geral “materiais que não recebem ainda um 

tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da 

pesquisa” (GIL, 2002, p. 45). A modelagem, por outro lado, consiste no “uso de técnicas 

matemáticas para elaborar um modelo matemático ou descrever o funcionamento de um 

sistema produtivo ou parte dele” (BERTO; NAKANO, 2014, p. 277). 

Sendo assim, esta pesquisa é de natureza aplicada, abordagem quantitativa, possui fins 

descritivos e irá utilizar-se dos procedimentos técnicos pesquisa documental e modelagem. 

 

4.2. DESCRIÇÃO DOS DADOS 

 

Os dados culturais utilizados serão relacionados ao modelo 6D de cultura nacional de 

Hofstede (2001). Como apresentadas na seção 3.2, as dimensões culturais representam 

preferências que distinguem os países e não os indivíduos. As pontuações dos países em tais 

dimensões são relativas, sendo assim, a cultura nacional só pode ser usada de forma 

significativa se por meio de comparação (HOFSTEDE; HOFSTEDE; MINKOV, 2010). 
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Os valores das seis dimensões refletem as respostas da survey administrada por 

Hofstede na empresa IBM ao redor do mundo. A escolha do autor por aplicar sua pesquisa 

numa mesma empresa em diferentes países, foi feita para que a cultura nacional se 

sobressaísse sobre a cultura organizacional. Caso a pesquisa fosse realizada em diferentes 

organizações haveria maior dificuldade em caracterizar quais aspectos são relacionados ao 

contexto organizacional e quais são relacionados ao contexto cultural nacional. A partir de 

tais respostas, o pesquisador utilizou a análise de fatores para agrupar questões cujos valores 

obtidos variavam de maneira conjunta. Cada um dos fatores foi denominado de acordo com 

aquilo que as perguntas refletiam e, assim, as seis dimensões foram criadas. 

Os valores de cada dimensão são normalizados para uma escala de 0 a 100 pontos. A 

base de dados, da qual tais valores foram obtidos, encontra-se online no site Hofstede Insights 

e, atualmente, abrange 103 diferentes países. 

Considerando a relevância dos índices para a tomada de decisão estratégicas no âmbito 

público (políticas) e privado, o Global Innovation Index (GII) foi utilizado como base teórica 

de mensuração da inovação e empírica na utilização de alguns de seus indicadores como 

variáveis para a pesquisa. 

O índice revela o valor agregado final de todo um procedimento de cálculo, podendo-

se utilizar como variáveis indicadores ou, até mesmo, outros índices. Assim, o índice revela o 

estado de um sistema, servindo de instrumento para previsão e tomada de decisão (SICHE et 

al., 2007). 

 

4.2.1 The Global Innovation Index 

 

O Global Innovation Index é um relatório resultante da colaboração entre a Cornell 

University, o INSEAD, e a World Intellectual Property Organization (WIPO). Seu objetivo é 

o de desenvolver métricas e abordagens que consigam capturar a abrangência da inovação nas 

sociedades, fornecendo ferramentas que possam auxiliar os governantes na criação de 

políticas visando o crescimento a longo prazo. 

Como o próprio nome sugere, o foco do índice é a inovação, definida por Cornell 

University, INSEAD e WIPO (2018, p. 56) como 

A implementação de um novo produto ou significantemente melhorado (bem 

ou serviço), um novo processo, um novo método de marketing, ou um novo 

método organizacional nas práticas de negócios, organização do local de 

trabalho, ou relações externas. 
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O GII está em sua 14ª edição, tendo iniciado em 2007. Sua abrangência cresceu de 107 

países em 2007 para 132 em 2021. As 132 economias incluídas no estudo correspondem a 

94,3% da população e 99,0% do PIB mundial. 

Quatro medidas são calculadas no GII: 

1. Subíndice de insumos de inovação (innovation input): formado por cinco 

pilares de entrada, captura os elementos da economia nacional que possibilitam 

a inovação; 

2. Subíndice de produtos de inovação (innovation output): formado por dois 

pilares que representam os resultados das atividades inovadoras na economia; 

3. Pontuação geral do GII: obtida pela média simples entre os dois subíndices; 

4. Índice de eficiência em inovação (innovation efficiency ratio): apresenta o 

quanto a produção de inovação de um determinado país é obtida a partir de 

seus insumos. 

O GII é formado por sete pilares que propõem apresentar forças e fraquezas das 

economias investigadas. Cada pilar é desdobrado em três subpilares, cada um formado por 

indicadores individuas, atingindo um total de 81 indicadores em 2021. O Quadro 10 apresenta 

as relações entre os níveis do GII. 

Das 81 variáveis utilizadas para o cálculo do índice, 3 são de natureza qualitativa e 

subjetivas tendo como fonte a World Economic Forum’s Executive Opinion Survey (EOS). 

Outras 63 são de natureza quantitativa e objetiva, sendo de diferentes fontes como United 

Nations, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), United Nations Industrial 

Development Organization (UNIDO), World Intellectual Property Organization (WIPO), 

World Bank, Joint Research Centre of the European Commission (JRC), PwC, Bureau van 

Dijk (BvD), Thomson Reuters, IHS Global Insight, Wikimedia Foundation, entre outras. Por 

fim, 16 são de indicadores compostos por outras agências, tais como World Bank, 

International Telecommunication Union (ITU),Yale University, entre outras. 
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Quadro 10 – Estrutura do Global Innovation Index 

 
SUBÍNDICES PILARES SUBPILARES 

ÍN
D

IC
E

 G
L

O
B

A
L

 D
E

 I
N

O
V

A
Ç

Ã
O

 

INSUMOS DE 

INOVAÇÃO  

INSTITUIÇÕES 

Ambiente politico 

Ambiente regulatório 

Ambiente de negócios 

CAPITAL HUMANO E PESQUISA 

Educação 

Ensino superior 

Pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

INFRAESTRUTURA 

Tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) 

Infraestrutura geral 

Sustentabilidade ecológica 

SOFISTICAÇÃO DO MERCADO 

Crédito 

Investimentos 

Comércio, concorrência e escala do mercado 

SOFISTICAÇÃO EMPRESARIAL 

Profissionais do conhecimento 

Vínculos para fins de inovação 

Absorção de conhecimentos 

PRODUTOS 

DE INOVAÇÃO 

PRODUTOS DE 

CONHECIMENTO E 

TECNOLOGIA 

Criação de conhecimento 

Impacto do conhecimento 

Difusão de conhecimentos 

PRODUTOS CRIATIVOS 

Ativos intangíveis 

Bens e serviços criativos 

Criatividade online 

Fonte: Adaptado de Cornell University, INSEAD e WIPO (2018, p. 57). 

 

O cálculo do GII é realizado respeitando os seguintes passos: 

1º Normalização dos 80 indicadores para a faixa [0, 100] mediante o método min-max; 

2º Cálculo dos subpilares por meio da média ponderada de seus indicadores (peso 0,5 ou 1); 

3º Cálculo dos pilares por meio da média ponderada de seus subpilares (peso 0,5 ou 1); 

4º Cálculo do subíndice de insumos de inovação (innovation input) por média simples entre 

seus cinco pilares; 

5º Cálculo do subíndice de produtos de inovação (innovation output) por média simples entre 

seus dois pilares; 

6º Cálculo do índice de eficiência em inovação (innovation efficiency ratio) pela razão entre 

o subíndice de produtos pelo subíndice de insumos; 

7º Cálculo do Global Innovation Index por média simples entre o subíndice de insumos e o 

subíndice de produtos. 
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A Confederação Nacional da Indústria (CNI) é parceira na elaboração do índice desde 

2017. O Brasil ocupa a posição 57 na classificação geral do índice em 2021, tendo atingindo 

sua melhor posição desde 2012. 

 

4.3. TÉCNICAS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

A técnica de coleta de dados utilizada pode ser caracterizada como de pesquisa 

documental, uma vez que foram utilizados dados de fontes secundárias vindos do site 

Hofstede Insights, e dos indicadores do GII sendo de fontes secundárias diversas. 

Com o objetivo de estimar e analisar como fatores ligados ao Sistema Nacional de 

Inovação e a cultura nacional influenciam a capacidade de inovação dos países foi utilizada a 

técnica de análise de regressão. A análise de regressão é definida por Gujarati e Porter (2000, 

p.39) da seguinte maneira:   

A análise de regressão diz respeito ao estudo da dependência de uma 

variável, a variável dependente, em relação a uma ou mais variáveis, as 

variáveis explanatórias, visando estimar e/ou prever o valor médio (da 

população) da primeira em termos dos valores conhecidos ou fixados (em 

amostragens repetidas) das segundas. 

O modelo de regressão linear simples pode ser generalizado da seguinte maneira: 

 

𝑌𝑖 =  𝛽0 +  𝛽1𝑋1𝑖 +  𝛽2𝑋2𝑖 + ⋯ +  𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 +  𝜀𝑖  

Equação 1 

Sendo: 

Y a variável dependente 

Xki as variáveis explanatórias ou independentes 

i = 1, 2, 3, ..., n o número de observações 

βk são parâmetros do modelo 

εi é o termo de erro 

 

Nesse modelo os dados utilizados são de cortes transversais, ou seja, os dados de 

diferentes sujeitos e múltiplas variáveis são coletados e analisados em um mesmo período 

temporal. Porém, existe uma maneira de analisar dados de diferentes sujeitos ao longo do 

tempo, essa análise é chamada de regressão com dados em painel (WOOLDRIDGE, 2010). 
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Três tipos de abordagens são comumente utilizadas quando analisamos dados em 

painel: pooled, efeitos fixos e efeitos aleatórios. A maneira mais simples de tratar tais dados 

seria estimar uma regressão empilhada (pooled) sem levar em consideração as dimensões de 

tempo e espaço. O principal problema desse modelo é que camuflamos a heterogeneidade da 

amostra, isto é, a individualidade de cada sujeito é suprimida na análise. 

O modelo de efeitos fixos, por outro lado, conta com a heterogeneidade da população, 

pois, permite que cada sujeito tenha seu próprio intercepto. Esse modelo leva o nome de 

efeitos fixos porque embora o intercepto de cada sujeito seja diferente, ele não varia no 

tempo. 

Assim como o modelo de efeitos fixos, o modelo de efeitos aleatórios propõe 

diferentes termos de intercepto para cada sujeito, porém, neste modelo assume-se que os 

interceptos surgem de uma intersecção comum para todas as unidades de corte transversal α e 

de uma variável aleatória εi constante no tempo, mas variável na seção transversal.  

Todos os modelos serão testados ao longo da tese para avaliação de qual abordagem é 

mais apropriada para análise da questão de pesquisa. Para tanto, é necessária uma breve 

apresentação das variáveis utilizadas. A principal proxy utilizada para mensurar o 

desempenho de inovação dos países tem sido a quantidade de patentes aprovadas. Portanto, 

neste trabalho a variável dependente será o indicador patentes por origem (PatOrig) que 

indica o número de pedidos de patentes residentes depositados em um determinado escritório 

de patentes nacional ou regional, tem como fonte a base de dados da WIPO. 

Serão utilizadas sete variáveis independentes a fim de estimar a influência que cada 

uma exerce sobre a inovação. Todas as variáveis utilizadas são indicadores que compõem o 

GII, porém a fonte de cada uma é independente do índice. Foram escolhidas variáveis de seis 

pilares do índice, a exceção feita ao último pilar, pois conta com indicadores que variaram ao 

longo do tempo e, portanto, não seria possível a utilização de algum deles em uma análise 

temporal. Espera-se que todas as variáveis, por comporem o índice, sejam positivamente 

relacionadas à inovação. 

A primeira variável explicativa é chamada de qualidade regulatória (RegQua). É um 

índice composto desenvolvido pelo World Bank que reflete as percepções sobre a capacidade 

dos governos de formular e implementar políticas que permitam e promovam o 

desenvolvimento do setor privado. Este indicador está presente no pilar instituições do GII e é 

utilizado na pesquisa para mensurar como as políticas públicas podem auxiliar no 

desenvolvimento do SNI. 
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A segunda variável explicativa leva o nome de pesquisadores, ETI/mi. Hab 

(ResPPop). É um indicador da quantidade de pesquisadores envolvidos em atividades de 

P&D em tempo integral dividido por milhões de habitantes de um país. Os dados deste 

indicador são obtidos a partir de três fontes: UNESCO, Eurostat e OCDE. Foi selecionado 

pois, reflete diretamente a quantidade de profissionais envolvidos com inovação em um SNI. 

Faz parte do segundo pilar do GII: capital humano e pesquisa. 

A terceira variável explicativa é nomeada de desempenho logístico (LogPerf). É um 

índice desenvolvido pelo World Bank que leva em consideração seis aspectos logísticos dos 

países: alfândega, infraestrutura, remessas internacionais, qualidade dos serviços, capacidade 

de rastreamento e capacidade de cumprir prazos. Esta variável foi selecionada pois, reflete a 

infraestrutura dos países selecionados. Inclusive, é um indicador pertencente ao pilar 

infraestrutura do GII. 

A quarta variável explicativa é relacionada ao ambiente de negócios de um país e é 

chamada de crédito interno para o setor privado (DomCred2Priv). Esta variável refere-se aos 

recursos financeiros fornecidos ao setor privado como porcentagem do PIB de um país. Foi 

escolhida por refletir o ambiente financeiro de um país. É obtida do World Bank e integra o 

pilar de sofisticação do mercado do GII. 

A quinta variável explicativa é chamada de colaboração em P&D entre universidades 

e empresas (UniResColl). Provém da Executive Opinion Survey do World Economic Forum, 

sendo a resposta média, em uma escala de 1 a 7, para a pergunta: Em seu país, até que ponto 

as empresas e universidades colaboram em pesquisa e desenvolvimento (P&D)? Visa 

mensurar a capacidade de transferência de conhecimento entre o setor acadêmico e o setor 

industrial. Compõe o pilar de sofisticação empresarial do GII. 

A sexta variável explicativa é denominada exportações de alta tecnologia (HTExp). É 

obtida da World Trade Organization e representa a receita líquida obtida por exportações de 

alta tecnologia como porcentagem do comércio total. Foi selecionada a fim de mensurar a 

internacionalização dos SNI e compõe o pilar produtos de conhecimento e tecnologia do GII. 

Por fim, a sétima variável explicativa recebe o nome de desempenho ambiental 

(EnvPerf). Esta variável é um índice desenvolvido pelas universidades de Yale e Columbia 

com o objetivo de classificar países em diferentes categorias, abrangendo saúde ambiental e 

vitalidade do ecossistema. O índice fornece uma medida de quão próximos os países estão de 

atingir as metas de política ambiental estabelecidas. Assim como o desempenho logístico, esta 

variável integra o pilar de infraestrutura do GII. 
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Estas oito variáveis foram utilizadas para desenvolver três modelos de análise de 

regressão com dados em painel (pooled, efeitos fixos, efeitos aleatórios). Foram analisados 

dados de 90 países no intervalo de 2013 a 2021, atingindo um total de 810 observações. 

Uma segunda análise foi realizada com o objetivo de estimar influência que cada 

dimensão cultural exerce sobre a inovação. Esta análise foi feita a partir de dados transversais 

e a variável patentes por origem (PatOrig) deixou de ser utilizada como variável dependente 

e passou a ser utilizada como variável explicativa. A variável dependente passou a ser a 

pontuação obtida pelos países no GII e esta mudança foi realizada com o fim de avaliar esta 

pontuação como proxy para a inovação nacional.  

Além da variável patentes por origem (PatOrig), foram utilizadas as seis dimensões 

culturais como variáveis explicativas, sendo: distância do poder (PDI), individualismo (IDV), 

masculinidade (MAS), aversão a incerteza (UAI), orientação de longo prazo (LTO) e 

indulgência (IVR). Assim, de forma inicial teremos a seguinte equação: 

𝐺𝐼𝐼𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑎𝑡𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖 + 𝛽2𝑃𝐷𝐼𝑖 + 𝛽3𝐼𝐷𝑉𝑖 + 𝛽4𝑀𝐴𝑆𝑖 + 𝛽5𝑈𝐴𝐼𝑖 + 𝛽6𝐿𝑇𝑂𝑖 + 𝛽7𝐼𝑉𝑅𝑖 + 𝜀𝑖 

Equação 2 

Também foi realizada uma regressão somente com as variáveis culturais da seguinte 

forma: 

𝐺𝐼𝐼𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝐷𝐼𝑖 + 𝛽2𝐼𝐷𝑉𝑖 + 𝛽3𝑀𝐴𝑆𝑖 + 𝛽4𝑈𝐴𝐼𝑖 + 𝛽5𝐿𝑇𝑂𝑖 + 𝛽6𝐼𝑉𝑅𝑖 + 𝜀𝑖 

Equação 3 

Posteriormente, foram estruturadas regressões lineares multivariadas com patentes por 

origem (PatOrig) como variável explicativa e a introdução, de forma individual, das variáveis 

de dimensão cultural, resultando em seis novos modelos. A introdução individual permite 

observar o incremento da qualidade do modelo que é proveniente de cada variável. Nesta 

etapa, foram analisados dados de 65 países. As equações obtidas foram as seguintes: 

𝐺𝐼𝐼𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑎𝑡𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖 + 𝜀𝑖 

Equação 4 

𝐺𝐼𝐼𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑎𝑡𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖 + 𝛽2𝑃𝐷𝐼𝑖 + 𝜀𝑖 

Equação 5 

𝐺𝐼𝐼𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑎𝑡𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖 + 𝛽2𝐼𝐷𝑉𝑖 + 𝜀𝑖 

Equação 6 

𝐺𝐼𝐼𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑎𝑡𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖 + 𝛽2𝑀𝐴𝑆𝑖 + 𝜀𝑖 

Equação 7 
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𝐺𝐼𝐼𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑎𝑡𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖 + 𝛽2𝑈𝐴𝐼𝑖 + 𝜀𝑖 

Equação 8 

 

𝐺𝐼𝐼𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑎𝑡𝑂𝑟𝑖𝑔 + 𝛽2𝐿𝑇𝑂 + 𝜀𝑖 

Equação 9 

𝐺𝐼𝐼𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑎𝑡𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖 + 𝛽2𝐼𝑉𝑅𝑖 + 𝜀𝑖 

Equação 10 

 

4.4. DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES 

 

Como observado anteriormente, na primeira análise com as variáveis econômicas 

espera-se que todas elas sejam positivamente relacionadas à inovação. Porém quando 

analisamos as dimensões culturais, os estudos apresentam diferentes resultados quando feito o 

relacionamento com a inovação. 

A primeira dimensão analisada é a Distância do Poder, como ela está relacionada ao 

maior ou menor grau de hierarquização, espera-se que haja certa relação negativa com a 

inovação. Assim, países mais hierárquicos e burocráticos terão maiores dificuldades para 

inovar (BOUBAKRI et al., 2021). Portanto: 

H1: Quanto maior o grau de Distância do Poder menor será a capacidade de inovação 

de um país. 

Em seguida, analisaremos o Individualismo. Em países com alto grau de 

Individualismo as pessoas se sentem mais livres para adotarem suas próprias abordagens no 

trabalho e buscam maiores desafios a fim de obterem sensação de realização profissional, isso 

deverá auxiliar no processo de inovação (ATTAH-BOAKYE et al., 2020). Assim: 

H2: Quanto maior o grau de Individualismo maior será a capacidade de inovação de 

um país. 

A terceira dimensão analisada é a Masculinidade e seu polo oposto Feminilidade. A 

feminilidade enfatiza as relações humanas, a qualidade de vida e o serviço ao próximo; todas 

essas características são importantes na adoção e implementação de processos inovadores 

(RUBINO et al., 2020). Em vista disso: 

 H3: Quanto maior o grau de Masculinidade menor será a capacidade de inovação de 

um país. 
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Hofstede, Hofstede e Minkov (2010) apontam para o fato que em sociedades com 

menor Aversão à Incerteza as atividades de inovação serão mais frequentes. Por outro lado, 

sociedades que apresentam altos valores nessa dimensão têm maior tendência à pensamentos 

fundamentalistas e concretos e menor abertura à novas teorias científicas.  

Além disso, altos níveis de aversão a incerteza estão associados ao menor esforço para 

a solução de problemas de inovação (BOCKSTEDT; DRUEHL; MISHRA, 2015). Sendo 

assim: 

H4: Quanto maior o grau de Aversão à Incerteza menor será a capacidade de inovação 

de um país. 

A quinta dimensão analisada é Orientação de Longo Prazo. Tal dimensão deve 

oferecer vantagens à inovação visto que esta atividade demanda tempo e recursos. O processo 

de criação de novas tecnologias, em geral, demanda anos de estudos e investimentos em 

pesquisa. Waarts e Van Everdingen (2005) afirmam que empresas com Orientação de Longo 

Prazo tendem a criar produtos mais inovativos. Portanto: 

H5: Quanto maior o grau de Orientação de Longo Prazo maior será a capacidade de 

inovação de um país. 

Por fim, populações de países Indulgentes, em geral, são mais receptíveis às culturas 

estrangeiras e conseguem gerenciar melhor o tempo de trabalho e de lazer. Estes dois fatores 

podem auxiliar no processo de criação de novas tecnologias visto que há maior abertura ao 

novo (RUBINO et al., 2020). Assim: 

H6: Quanto maior o grau de Indulgência maior será a capacidade de inovação de um 

país. 
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5. RESULTADOS 

 

A estatística descritiva, como o próprio nome adverte, se preocupa em descrever os 

dados. Ela tem a função de organizar, resumir e descrever informações importantes sobre os 

dados. Assim, é possível evitar erros que podem enviesá-los. Nesta etapa, a estatística 

descritiva será utilizada para identificar correlações entre o índice e as variáveis econômicas 

utilizadas. 

A Tabela 1 apresenta as médias e os desvios padrões para os países do mundo, para os 

da América Latina, BRICS e para o Brasil entre os anos de 2013 e 2021. Os países 

compreendidos no extrato denominado de América Latina são: Argentina, Brasil, Chile, 

Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru e 

Uruguai. 

 

Tabela 1 – Estatísticas descritivas gerais 

Variável 
Mundo América Latina BRICS Brasil 

Média DP Média DP Média DP Média DP 

Patentes por origem 

(PatOrig) 22,47 26,87 2,85 2,73 34,49 36,72 9,63 2,48 

Qualidade regulatória 

(RegQua) 59,21 22,01 47,75 16,28 40,80 8,11 42,71 7,16 

Pesquisadores, ETI/mi. Hab 

(ResPPop) 26,62 26,84 4,42 4,50 12,83 11,09 9,72 1,18 

Desempenho logístico 

(LogPerf) 53,42 23,57 39,52 11,97 54,25 16,37 46,36 6,77 

Crédito interno para o setor 

privado (DomCred2Priv) 31,46 22,00 18,91 11,19 37,60 20,24 25,31 2,16 

Colaboração em P&D entre 

universidades e empresas 

(UniResColl) 
48,71 14,51 41,21 7,59 50,87 7,22 43,77 5,07 

Exportações de alta 

tecnologia (HTExp) 24,85 27,50 16,51 22,29 31,14 34,66 18,67 10,95 

Desempenho ambiental 

(EnvPerf) 60,85 16,85 56,66 13,72 49,42 16,68 58,48 15,13 

Fonte: Autoria própria. 

 

O primeiro destaque que pode ser observado a partir da Tabela 1 é o fato que em 5 das 

8 variáveis o “ranking” de maior para menor nota média se mantém, sendo: BRICS, Mundo, 

Brasil e América Latina. As variáveis que apresentam essa sequência são: patentes por 

origem (PatOrig), desempenho logístico (LogPerf), crédito interno para o setor privado 
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(DomCred2Priv), colaboração em P&D entre universidades e empresas (UniResColl) e 

exportações de alta tecnologia (HTExp).  

O BRICS, por ser o agrupamento de 5 grandes economias emergentes, se destaca 

perante os outros extratos na principal variável de pesquisa, patentes por origem (PatOrig), 

que nesse estudo é utilizada para mediar a inovação. O grupo obtém pontuação média superior 

a 12 vezes a pontuação média da América Latina e 12 pontos acima da média mundial. Essa 

pontuação reflete um dos objetivos do grupo que é a promoção da ciência, tecnologia e 

inovação. Por outro lado, a pontuação brasileira nessa variável é baixa, uma vez que o país é 

integrante dos BRICS espera-se uma pontuação ao menos próxima da média mundial, porém, 

o Brasil apresenta pontuação menor que a metade da média mundial. 

Outras duas variáveis nas quais o BRICS se destaca são: crédito interno para o setor 

privado (DomCred2Priv) e exportações de alta tecnologia (HTExp). Não gera surpresas que o 

grupo se destaque em tais variáveis, uma vez que ele foi criado para gerar maior promoção 

comercial entre suas economias e cooperação setorial em diferentes áreas. Novamente é 

preciso ressaltar o baixo desempenho brasileiro em tais variáveis, principalmente em 

exportações de alta tecnologia (HTExp) na qual ele se mantém mais próximo da baixa média 

da América Latina. 

Nas outras duas variáveis (desempenho logístico e colaboração em P&D entre 

universidades e empresas) a média do BRICS não se destaca perante a média mundial, porém 

ainda está muito acima das médias de Brasil e América Latina, revelando a necessidade dos 

países latino americanos em melhorar tanto sua infraestrutura quanto sua capacidade de 

transferência de tecnologia. 

Por outro lado, os países do grupo dos BRICS merecem destaque negativo em duas 

variáveis: qualidade regulatória (RegQua) e desempenho ambiental (EnvPerf). A primeira 

variável reflete as percepções das pessoas sobre como os governos podem auxiliar a 

implementar políticas que permitam e promovam o desenvolvimento do setor privado. 

Portanto, sua nota baixa para esse grupo pode ser reflexo de como as populações de países 

com antiga economia centralizada percebem os benefícios e malefícios da globalização e 

abertura do mercado.  

Em desempenho ambiental (EnvPerf) o BRICS é destaque negativo, principalmente 

devido a duas economias: China e Índia. Estes dois países se encontram entre os piores no 

índice de desempenho ambiental devido a diversos motivos, entre os quais se destacam 

qualidade do ar e vitalidade do ecossistema. 
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Na variável pesquisadores, ETI/mi. Hab (ResPPop) os países do BRICS apesar de 

apresentarem segunda maior média, ainda estão bem abaixo da média mundial. Esse baixo 

valor pode ser explicado por se tratar de uma variável per capita e juntas essas 5 economias 

representam cerca de 42% da população mundial, reduzindo assim variáveis per capita. 

Um último destaque que pode ser retirado dessa tabela é o fato de o Brasil manter-se 

mais próximo as médias da América Latina que às do BRICS em quase todas as variáveis. 

Essa aproximação pode ser reflexo de suas histórias comuns como países colonizados por 

Espanha e Portugal. Países de maioria católica, histórico de escravidão, alta desigualdade e 

componentes culturais semelhantes. É possível que o fator histórico/cultural, nesse caso, 

apresente maior influência que alianças de cooperação setoriais. 

A Tabela 2 apresenta os coeficientes de correlação de Pearson para as variáveis 

utilizadas no modelo. Todas as correlações possuem nível de significância de 1%. Apesar de 

algumas variáveis apresentarem correlações relativamente altas, nenhuma delas apresenta 

correlação maior que 0,8, portanto a multicolinearidade não deve ser uma problema 

(GUJARATI; PORTER, 2000). Ainda assim, ao executar as regressões a possibilidade 

multicolinearidade foi verificada por meio do fator de inflação da variância (VIF). 

 

Tabela 2 – Correlações entre as variáveis utilizadas no painel 

 PatOrig RegQua ResPPop LogPerf DomCred2Priv UniResColl HTExp EnvPerf 

PatOrig 1,00        

RegQua 0,48 1,00       

ResPPop 0,75 0,74 1,00      

LogPerf 0,54 0,74 0,72 1,00     

DomCred2Priv 0,47 0,64 0,62 0,66 1,00    

UniResColl 0,45 0,67 0,62 0,75 0,56 1,00   

HTExp 0,43 0,41 0,52 0,57 0,43 0,51 1,00  

EnvPerf 0,37 0,53 0,54 0,45 0,36 0,37 0,21 1,00 

Fonte: Autoria própria. 

 

Apesar da variável de desempenho logístico (LogPerf) apresentar as maiores 

correlações com outras variáveis, foi determinado que ela deveria ser mantida no modelo, 

com o intuito de possuir uma variável determinante da infraestrutura dos países analisados. 
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5.1. REGRESSÃO LINEAR MODELO POOLED 

 

Foi realizada uma regressão linear modelo pooled e em seguida realizado um teste 

para verificar a heterocedasticidade do modelo, como o erro padrão da regressão não foi 

confiável, seguiu-se com uma regressão linear pooled com erro padrão robusto. A Tabela 3 

apresenta os valores obtidos com essa análise. 

 

Tabela 3 – Regressão linear pooled 

PatOrig Coef. Erro robusto t P>t [95% Conf. Interval] 

RegQua -0,456 0,067 -6,820 0,000 -0,588 -0,325 

ResPPop 0,544 0,056 9,790 0,000 0,435 0,653 

LogPerf 0,176 0,057 3,080 0,002 0,064 0,288 

DomCred2Priv 0,253 0,055 4,580 0,000 0,144 0,361 

UniResColl 0,205 0,082 2,510 0,012 0,045 0,365 

HTExp 0,067 0,038 1,790 0,073 -0,006 0,141 

EnvPerf 0,029 0,048 0,600 0,547 -0,065 0,123 

Constante 4,273 4,291 1,000 0,320 -4,150 12,695 

Prob>F 0,000      

R-square 0,443      

Root MSE 20,139      

Fonte: Autoria própria. 

 

O modelo pooled é o mais simples, nele desprezamos a natureza de corte transversal e 

de séries temporais dos dados. Nesse modelo a heterogeneidade dos países analisados é 

camuflada e isso é um problema, uma vez que a individualidade de cada economia é perdida. 

Portanto, apesar dos coeficientes de regressão serem altamente significativos, eles podem ser 

tendenciosos ou inconsistentes.  

Apesar disso, é possível calcular a estatística VIF com base nessa análise e verificar se 

há multicolinearidade na amostra. Um valor VIF entre 5 e 10 para alguma variável é 

indicativo de possível problema de correlação, ainda que possa não haver multicolinearidade. 

Porém, para valores acima de 10 assume-se que há multicolinearidade na regressão. A Tabela 

4 apresenta os dados obtidos para o do fator de inflação da variância (VIF). Nela é possível 

observar que os valores de todas as variáveis se encontram abaixo de 5, estabelecendo, 

portanto, que não há problemas de multicolinearidade. 
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Tabela 4 – Valores obtidos para estatística VIF 

VARIÁVEL VIF 1/VIF 

LogPerf 3,62 0,28 

RegQua 3,27 0,31 

ResPPop 3,06 0,33 

UniResColl 2,99 0,33 

DomCred2Priv 1,81 0,55 

EnvPerf 1,46 0,68 

HTExp 1,35 0,74 

MÉDIA 2,51  

Fonte: Autoria própria. 

 

5.2. REGRESSÃO LINEAR EFEITOS FIXOS 

 

O segundo modelo de regressão linear utilizado é o de efeitos fixos, nele combinamos 

todos as 810 observações, mas cada país terá seu intercepto (invariável no tempo). Assim 

como na regressão linear pooled, foi realizada uma regressão com erro robusto a fim de evitar 

a heterocedasticidade. A Tabela 5 apresenta os valores obtidos com essa análise. 

 

Tabela 5 – Regressão linear efeitos fixos 

PatOrig Coef. Erro robusto t P>t [95% Conf. Interval] 

RegQua -0,246 0,110 -2,240 0,028 -0,465 -0,027 

ResPPop 0,036 0,101 0,360 0,723 -0,165 0,237 

LogPerf 0,033 0,036 0,890 0,373 -0,040 0,105 

DomCred2Priv -0,063 0,080 -0,780 0,436 -0,222 0,097 

UniResColl 0,041 0,066 0,620 0,539 -0,090 0,172 

HTExp -0,066 0,042 -1,600 0,113 -0,149 0,016 

EnvPerf -0,087 0,020 -4,400 0,000 -0,126 -0,047 

Constante 41,274 7,055 5,850 0,000 27,256 55,293 

Fonte: Autoria própria. 

 

O modelo mostrou-se estatisticamente significativo à 1% e, como pode-se verificar na 

tabela, duas variáveis apresentaram poder explicativo, sendo: qualidade regulatória (5%) e 

desempenho ambiental (1%). 

A variável qualidade regulatória apresentou poder explicativo negativo nesse modelo 

para essa amostra. Como mencionado anteriormente, essa variável é um índice composto do 

World Bank que reflete a percepção que as pessoas têm sobre a habilidade do governo 

formular e implementar políticas e regulamentações que promovam o desenvolvimento da 
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inovação no setor privado. Portanto, algumas possíveis explicações para o poder explicativo 

negativo podem surgir. A primeira diz respeito aos países com baixa inovação e fraco setor 

privado, é possível que a percepção das pessoas de tais países seja que grande parte da 

inovação do país venha da habilidade do governo em incentivar as empresas internas, ainda 

que quando comparadas ao resto do mundo elas gerem poucas inovações. 

A segunda explicação possível é que em países com alta capacidade de inovação as 

pessoas acreditem que o governo poderia fazer ainda mais para auxiliar o setor privado, seja 

em termos de auxílio à transferência de conhecimento para as indústrias, em regulamentação 

setorial ou incentivos financeiros. 

Por fim, é possível também que, ao contrário do que indicam os estudos sobre SNIs, o 

poder institucional dos governos afete negativamente a capacidade de inovação dos países. 

Neste caso, os governos deveriam interferir o mínimo possível por meio de políticas e 

regulamentações para garantir que o setor privado se desenvolva. 

Assim como a primeira variável, o desempenho ambiental também apresentou poder 

explicativo negativo nesse modelo para essa amostra. Além disso, o desempenho ambiental é 

igualmente um índice composto. Por outro lado, esse índice não é baseado em percepções, 

mas sim em dados globais sobre a saúde ambiental dos países. 

O poder explicativo negativo da variável pode decorrer do fato de que países com 

maior capacidade de inovar sejam também aqueles que mais comprometam a saúde ambiental 

e a vitalidade do ecossistema. Por muito tempo os líderes globais não deram valor à 

relevância do meio ambiente, priorizando o mercado e as relações comerciais. Porém dados 

como estes indicam é preciso encontrar um meio para que a inovação, ao invés de um 

problema, seja a solução que irá guiar os países para um futuro sustentável. Iniciativas neste 

sentido têm sido pesquisadas por acadêmicos como, por exemplo, o conceito de economia 

circular que busca eliminar o desperdício e a poluição, circular produtos e materiais e 

regenerar a natureza (YAMAGUCHI, 2021). Alguns países, como Dinamarca e Finlândia, 

têm criado estratégias nacionais em busca da adoção da economia circular. 

 

5.3. REGRESSÃO LINEAR EFEITOS ALEATÓRIOS 

 

O terceiro modelo desenvolvido é o de efeitos aleatórios. Ao contrário do modelo 

anterior, neste é pressuposto que o valor do intercepto é extraído de uma população maior que 

a observada. Assim como nas regressões anteriores, foi realizada uma regressão com erro 
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robusto a fim de evitar a heterocedasticidade. A Tabela 6 apresenta os valores obtidos com 

essa análise. 

 

Tabela 6 – Regressão linear efeitos aleatórios 

PatOrig Coef. Erro robusto z P>z [95% Conf. Interval] 

RegQua -0,101 0,090 -1,120 0,261 -0,276 0,075 

ResPPop 0,271 0,086 3,150 0,002 0,102 0,439 

LogPerf 0,075 0,039 1,940 0,052 -0,001 0,151 

DomCred2Priv 0,027 0,074 0,370 0,714 -0,118 0,172 

UniResColl 0,132 0,072 1,830 0,067 -0,009 0,273 

HTExp -0,011 0,041 -0,280 0,779 -0,091 0,068 

EnvPerf -0,043 0,018 -2,340 0,019 -0,079 -0,007 

Constante 12,834 4,456 2,880 0,004 4,100 21,568 

Fonte: A utoria própria. 

 

O modelo mostrou-se estatisticamente significativo à 1% e, como pode-se verificar na 

tabela, quatro variáveis apresentaram poder explicativo, sendo: pesquisadores, ETI/mi. Hab 

(1%), desempenho logístico (5%), colaboração em P&D entre universidades e empresas 

(10%) e desempenho ambiental (5%). 

A variável pesquisadores, ETI/mi. Hab apresentou poder explicativo positivo nesse 

modelo para essa amostra. Como mencionado, essa variável é um indicador da quantidade de 

pesquisadores envolvidos em atividades de P&D em tempo integral dividido por milhões de 

habitantes de um país. Portanto, o resultado obtido não surpreende, sendo que quanto mais 

pessoas estiverem envolvidas com pesquisa maior a capacidade de gerar inovação de um país. 

Demonstra a importância que os países devem dedicar ao desenvolvimento de capital humano 

para a pesquisa. Investimentos em pessoas deve ser um dos pilares para a criação de um 

ambiente de inovação. 

Assim como a variável anterior, o desempenho logístico apresentou poder explicativo 

positivo nesse modelo para essa amostra. É um índice desenvolvido pelo World Bank que leva 

em consideração seis aspectos logísticos dos países. O resultado corrobora pesquisas 

anteriores sobre SNIs que afirmam que a infraestrutura de um país afeta diretamente o 

resultado de inovações. O sistema logístico de um país auxilia na distribuição e 

comercialização de mercadorias, facilitando a expansão de negócios e atingindo novos 

mercados que demandam o uso de novas tecnologias. 

A colaboração em P&D entre universidades e empresas também apresentou poder 

explicativo positivo nesse modelo para essa amostra. Essa variável visa mensurar a 
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capacidade de transferência de conhecimento entre o setor acadêmico e o setor industrial. 

Portanto, fica evidente a importância da transferência de conhecimento do meio acadêmico 

para o setor privado. Esse resultado corrobora o modelo de hélice tripla apresentado por 

Etzkowitz e  Leydesdorff (2000). Nele os relacionamentos entre as esferas pública, privada e 

acadêmica devem ser vistos como complementares na atividade de gerar novas ideias e 

desenvolver alta tecnologia.  

Por fim, a variável desempenho ambiental apresentou novamente poder explicativo 

negativo nesse modelo para essa amostra. Enfatizando novamente a importância da mudança 

de paradigma para uma economia sustentável. 

 

5.4. ESCOLHA ENTRE OS MODELOS 

 

Foram realizados três testes estatísticos para a escolha do melhor modelo para análise: 

teste de Chow, teste Breusch-Pagan e o teste de Hausman. O teste de Chow foi o primeiro a 

ser realizado, este teste é utilizado para escolher entre o modelo pooled e o de efeitos fixos. 

Nele a hipótese nula sugere que há igualdade de interceptos e inclinações para todas as 

observações (GUJARATI; PORTER, 2000). O resultado obtido foi aproximadamente 0 e, 

portanto, a hipótese nula foi rejeitada. Sendo assim, o teste indica que o modelo de efeitos 

fixos deve ser o escolhido. 

Em seguida foi realizado o teste de Breusch-Pagan a fim de escolher entre o modelo 

pooled e o de efeitos aleatórios. Nele a hipótese nula assume que a variância dos termos não 

observáveis é igual a 0. Portanto, caso essa hipótese esteja correta o modelo escolhido será o 

pooled. O valor obtido para este teste também foi de aproximadamente 0 e, portanto, a 

hipótese nula rejeitada e o modelo escolhido entre os dois foi o de efeitos fixos. 

Por fim, foi realizado o teste de Hausman para escolher entre os modelos de efeitos 

fixos e efeitos aleatórios. Nele a hipótese nula assumida é que o termo de erro composto não 

está correlacionado com as variáveis explanatórias, portanto, o caso a hipótese se confirme o 

modelo escolhido será o de efeitos aleatórios. O valor obtido no teste de Hausman foi de 

0,002 e, assim, a hipótese nula foi rejeitada e o modelo escolhido como mais coerente para a 

amostra foi o de efeitos fixos. 
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5.5. REGRESSÃO COM VARIÁVEIS CULTURAIS 

 

Nesta etapa do estudo a variável utilizada como proxy de inovação será o valor do GII 

em 2021, sendo que patentes por origem (PatOrig) passará ser uma variável explicativa. 

Como os dados culturais não estão disponíveis para todos os países analisados na primeira 

etapa, a amostra foi reduzida para 65 países. Os valores utilizados para as dimensões culturais 

são de 2010, mas esse não é um problema, uma vez que a cultura nacional não é facilmente 

alterada (HOFSTEDE; HOFSTEDE; MINKOV, 2010). 

A escolha da variável GII como proxy de inovação foi feita a fim de verificar a 

possibilidade de sua utilização no futuro. Acredita-se que por se tratar de um índice composto 

que leva em consideração outros aspectos do ambiente de inovação ela pode vir a se 

apresentar como uma boa preditora da inovação. Por outro lado, como todo índice, é possível 

haja viés em sua concepção. O gráfico 1 apresenta a dependência linear entre o índice e as 

patentes, demonstrando assim que há fundamento na utilização do GII. 

 

Gráfico 1 – Dependência linear entre Global Innovation Index e Patentes por origem 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Assim como na primeira etapa, iniciaremos pela estatística descritiva das variáveis da 

amostra. A Tabela 7 apresenta as médias e os desvios padrões para os países do mundo, para 

os da América Latina, BRICS e para o Brasil. Os países compreendidos no extrato 
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denominado de América Latina são: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e 

Uruguai. 

 

Tabela 7 – Estatísticas descritivas culturais 

Variável 
Mundo América Latina BRICS Brasil 

Média DP Média DP Média DP Média DP 

Global Innovation Index 

(GII) 42,90 10,97 32,69 1,98 38,94 9,01 34,21 - 

Patentes por origem 

(PatOrig) 25,43 28,52 3,09 2,10 33,26 41,48 5,10 - 

Distância do poder (PDI) 59,35 21,25 64,86 9,60 73,60 16,24 69,00 - 

Individualismo (IDV) 46,43 22,94 28,86 12,12 42,00 16,39 38,00 - 

Masculinidade (MAS) 48,37 20,34 49,43 14,63 54,00 12,02 49,00 - 

Aversão à incerteza (UAI) 66,62 22,51 85,14 7,27 58,00 26,84 76,00 - 

Orientação de longo prazo 

(LTO) 48,62 22,04 26,14 9,65 59,40 23,35 44,00 - 

Indulgência (IVR) 44,42 21,27 66,86 17,71 38,40 20,79 59,00 - 

Fonte: Autoria própria. 

 

Diferente do observado, quando utilizamos os valores do GII os países do 

agrupamento BRICS não se destacam da média mundial de inovação, ficando inclusive 

abaixo dela. Outro valor que chama a atenção é a média da América Latina que nesse extrato 

não é totalmente deslocada da média mundial como quando utilizamos patentes por origem.  

É possível observar que mesmo para um número de observações menor e para apenas 

um ano, os valores de patentes por origem seguem semelhantes ao analisado anteriormente. 

Desta análise surge o questionamento sobre qual das duas variáveis representa melhor a 

inovação: estaria a América Latina tão defasada em relação à média mundial ou essa 

defasagem, ainda que exista, não é tão significativa? 

Para distância do poder a média dos BRICS é considerada alta e atinge esse valor 

principalmente devido a China (80) e Rússia (93). Segundo Hofstede (2001), altos valores 

para esta dimensão estão associados a países com governos mais centralizados e boa relação 

com autoridades. Em vista disso, é possível que a inovação em países com maiores notas 

nessa dimensão seja guiada primordialmente a partir do governo. 

Hofstede (2001) traça um paralelo entre as nações com maior nota na dimensão 

individualismo e riqueza. Para ele, essas duas variáveis são diretamente ligadas. Em todos os 

estratos analisados as notas nessa dimensão são médias ou baixas, isto nos leva a um outro 
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paralelo: pode existir uma ligação direta entre riqueza das nações e inovação. Portanto, é 

possível que países com maiores notas em individualismo sejam também países com altos 

valores no índice global de inovação.  

A variável masculinidade apresenta valores médios para todos os estratos analisados 

na amostra, dado isto é provável que tal variável não influencie nos valores atrelados a 

inovação dos países. 

A aversão à incerteza da média da América Latina é o maior valor disponível na 

tabela, enquanto os BRICS possuem o menor valor nesta variável. Esses valores corroboram o 

trabalho de Hofstede, Hofstede e Minkov (2010) que apontam para a ligação entre aversão à 

incerteza e capacidade de inovar. Para os autores, os países com maiores notas nessa 

dimensão serão aqueles com maiores dificuldades para inventar novas tecnologias e maior 

resistência às inovações. 

Na variável orientação de longo prazo a América Latina novamente apresenta um 

valor discrepante. Valores baixos nessa dimensão indicam foco maior das empresas em sua 

linha operacional em contraponto ao foco em sua posição de mercado. Portando, espera-se 

que o setor privado nesses países busque excelência operacional e redução de custos ao invés 

de inovação e diferenciação. 

Por fim, em indulgência tanto Brasil quanto América Latina obtêm notas acima da 

média desta dimensão. Essa pontuação indica países com atitude positiva, alto otimismo e 

personalidades mais extrovertidas e maior importância dada ao lazer frente o trabalho. A 

menor nota nessa dimensão vem dos BRICS, novamente influenciada por China (24) e Rússia 

(20). 

A Tabela 8 apresenta os coeficientes de correlação de Pearson para as variáveis 

utilizadas no modelo. Os níveis de significância das correlações estão indicas na tabela. As 

variáveis explicativas apresentam correlações baixas entre si, nenhuma delas apresenta 

correlação próxima ou maior que 0,8, portanto a multicolinearidade não deve ser uma 

problema (GUJARATI; PORTER, 2000). Ainda assim, ao executar as regressões a 

possibilidade multicolinearidade foi verificada por meio do fator de inflação da variância 

(VIF). 

A variável masculinidade aparentemente não está correlacionada com nenhuma das 

outras variáveis do estudo, inclusive com as medidas de inovação. Ainda assim, ela foi 

mantida a fim de analisar todas as dimensões culturais. 
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Tabela 8 – Correlações entre as variáveis culturais 

 GII PatOrig PDI IDV MAS UAI LTO IVR 

GII 1,00        

PatOrig 0,80** 1,00       

PDI -0,56** -0,49** 1,00      

IDV 0,59** 0,59** -0,68** 1,00     

MAS -0,02 -0,06 0,07 0,10 1,00    

UAI -0,33** -0,11 0,23* -0,19 -0,08 1,00   

LTO 0,46** 0,42** 0,04 0,08 0,02 0,02 1,00  

IVR 0,34** 0,21* -0,47** 0,41** 0,08 -0,19 -0,38** 1,00 

Os símbolos *, ** representam a significância de 10% e 1% respectivamente. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Importante destacar, também, a alta correlação entre o GII e a variável patentes por 

origem. Este é mais um indicativo que o índice pode ser uma boa alternativa às patentes como 

proxy de inovação. 

Como explicado na seção de métodos, nove modelos foram desenvolvidos para avaliar 

a influência cultural na inovação nacional. O primeiro modelo está apresentado na Tabela 9, 

enquanto a comparação com os outros modelos está apresentada na Tabela 11. 

 

Tabela 9 – Regressão linear com todas as variáveis do modelo 

GII Coef. Erro Padrão t P>t [95% Conf. Interval] 

PatOrig 0,145 0,031 4,690 0,000 0,083 0,206 

PDI -0,030 0,049 -0,620 0,537 -0,128 0,068 

IDV 0,124 0,042 2,930 0,005 0,039 0,209 

MAS -0,057 0,034 -1,670 0,100 -0,125 0,011 

UAI -0,092 0,030 -3,030 0,004 -0,153 -0,031 

LTO 0,175 0,040 4,430 0,000 0,096 0,255 

IVR 0,141 0,039 3,610 0,001 0,063 0,219 

Constante 29,399 5,236 5,610 0,000 18,914 39,883 

Prob>F 0,000      

R-square 0,794      

Root MSE 5,271      

Fonte: Autoria própria. 

 

O modelo mostrou-se estatisticamente significativo à 1% e, como pode-se verificar na 

tabela, cinco variáveis apresentaram poder explicativo à 1%, sendo: patentes por origem, 

individualismo, aversão à incerteza, orientação de longo prazo e indulgência. Além disso, 



75 

esse modelo explica 79,4% do índice de inovação, indicando que a cultura nacional pode 

representar um papel fundamental na inovação. 

Como esperado, a variável patentes por origem apresentou poder explicativo positivo 

neste modelo para essa amostra. Indicando, novamente, que o GII pode ser um bom substituto 

dessa variável para pesquisas sobre inovação nacional.  

Assim como ela, outras três variáveis apresentaram poder explicativo positivo neste 

modelo para essa amostra, são elas: individualismo, orientação de longo prazo e indulgência. 

Como mencionado, esperava-se que individualismo e orientação de longo prazo 

apresentassem esse comportamento. Segundo Hofstede, Hofstede e Minkov (2010), nos 

países com alto individualismo as pessoas se sentem mais livres para adotarem suas próprias 

abordagens no trabalho e buscam maiores desafios a fim de obterem sensação de realização 

profissional. Estes dois aspectos das sociedades individualistas podem auxiliar no 

desempenho inovativo das empresas que nelas se estabelecem. 

A orientação de longo prazo também deve oferecer vantagens à inovação visto que 

esta atividade demanda tempo e recursos. O processo de criação de novas tecnologias, em 

geral, demanda anos de estudos e investimentos em pesquisa. Países com baixa nota nessa 

dimensão podem apresentar dificuldades, por exemplo, em fazer investimentos em pesquisa 

básica, posto que este tipo de pesquisa não necessariamente busca uma aplicação prática ou 

obtenção de lucros. Apesar disso, a pesquisa básica continua fundamental para a produção de 

novas tecnologias e inovação. 

A quarta variável que apresentou poder explicativo positivo foi indulgência. 

Populações de países indulgentes, em geral, são mais receptíveis às culturas estrangeiras e 

conseguem gerenciar melhor o tempo de trabalho e de lazer. Estes dois fatores podem auxiliar 

no processo de criação de novas tecnologias visto que há maior abertura ao novo. Além disso, 

em países indulgentes a liberdade de expressão é vista como algo importante para que a 

sociedade esteja sempre aberta a novas ideias.  

Por fim, a variável aversão à incerteza apresentou poder explicativo negativo nesse 

modelo para essa amostra. Como mencionado, Hofstede, Hofstede e Minkov (2010) apontam 

para o fato que em sociedades com menor aversão à incerteza as atividades de inovação serão 

mais frequentes. Por outro lado, sociedades que apresentam altos valores nessa dimensão têm 

maior tendência à pensamentos fundamentalistas e concretos e menor abertura à novas teorias 

científicas. 

O teste Breusch-Pagan / Cook-Weisberg para verificação de heterocedasticidade do 

modelo foi realizado, o resultado obtido foi que a variância do erro da regressão é constante e 
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finita, garantindo assim a homocedasticidade. A Tabela 10 apresenta os dados obtidos para o 

do fator de inflação da variância (VIF). Nela é possível observar que os valores de todas as 

variáveis se encontram abaixo de 5, estabelecendo, portanto, que não há problemas de 

multicolinearidade no modelo. 

 

Tabela 10 – Valores obtidos para estatística VIF no modelo de variáveis culturais 

VARIÁVEL VIF 1/VIF 

PDI 2,49 0,40 

IDV 2,16 0,46 

PatOrig 1,78 0,56 

LTO 1,76 0,57 

IVR 1,58 0,63 

MAS 1,10 0,91 

UAI 1,08 0,93 

MÉDIA 1,71  

Fonte: Autoria própria. 

 

Com o objetivo de observar o incremento da qualidade do modelo que é proveniente 

de cada variável, foi realizada a introdução individual delas. A Tabela 11 apresenta os valores 

obtidos para os nove modelos.  

O modelo 2 visa investigar se as dimensões culturais em seu conjunto são boas 

variáveis preditivas para a inovação dos países. Como podemos observar, o modelo explica 

71,5% do índice de inovação dos países, valor consideravelmente alto. Nesse modelo a 

variável masculinidade não foi estatisticamente significativa, enquanto distância do poder foi 

significativa a 10%, individualismo foi significativa a 5% e as três restantes foram 

significativas a 1%. Utilizando somente a cultura nacional como base para medir a inovação é 

possível perceber que essa abordagem é uma boa preditora, portanto, o que seria necessário 

para melhorar a capacidade de gerar inovações em países cujos contextos culturais não sejam 

favoráveis?  

Para responder a essa pergunta é preciso entender que todas as sociedades 

apresentarão pessoas com valores culturais distintos. Ainda que a média de um país em certa 

dimensão seja alta, isso não implica que todas as pessoas nessa sociedade serão iguais. 

Portanto, em última análise, são indivíduos que determinarão as instituições e os modelos de 

inovação que serão adotados em diferentes contextos. 
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Tabela 11 – Comparação entre os modelos de regressão linear 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 Modelo 8 Modelo 9 

PatOrig 0,145*** - 0,280*** 0,230*** 0,224*** 0,281*** 0,265*** 0,257*** 0,264*** 

PDI -0,030 -0,099* - -0,163*** - - - - - 

IDV 0,124*** 0,124** - - 0,187*** - - - - 

MAS -0,057 -0,046 - - - -0,051 - - - 

UAI -0,092*** -0,097*** - - - - -0,127*** - - 

LTO 0,175*** 0,277*** - - - - - 0,063 - 

IVR 0,141*** 0,179*** - - - - - - 0,132*** 

Const. 29,399*** 30,327*** 35,781*** 46,717*** 28,509*** 38,209*** 44,621*** 33,289*** 30,327*** 

R² 0,794 0,715 0,530 0,613 0,663 0,539 0,597 0,543 0,594 

R² ajustado 0,769 0,686 0,523 0,600 0,652 0,525 0,584 0,528 0,581 

Os símbolos *, ** e *** representam a significância de 10%, 5% e 1% respectivamente. 

Fonte: Autoria própria. 
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O terceiro modelo é o único que se utilizou de uma regressão linear simples e foi 

desenvolvido como base para os modelos seguintes que incluem um a um as dimensões 

culturais. Seu poder explicativo foi de 53,0% e servirá de parâmetro para melhor 

compreendermos a relação entre cada dimensão e o índice de inovação. 

O modelo 4 explora a relação entre distância do poder e a inovação. Apesar de no 

primeiro modelo essa relação não poder ter sido observada, devido à falta de significância 

estatística da variável. A variável distância do poder apresentou poder explicativo negativo 

neste modelo para esta amostra, com significância estatística de 1%. Além disso, este modelo 

apresenta um incremento de 8,3% ao segundo, atingindo um poder explicativo de 61,3%. 

Como essa dimensão está relacionada ao maior ou menor grau de hierarquização, tem 

fundamento a relação negativa com a inovação. Assim, países mais hierárquicos e 

burocráticos terão maiores dificuldades para inovar. 

No modelo 5, assim como nos modelos 1 e 2, verifica-se associação positiva entre 

individualismo e os valores do GII a 1% de significância. Este modelo apresenta o maior 

acréscimo de poder explicativo com 13,3%, atingindo o total de 66,3%. Como mencionado, 

nos países com maior nota em individualismo as pessoas têm a tendência de buscar maior 

satisfação profissional e a utilizarem suas próprias abordagens. 

No sexto modelo a variável cultural masculinidade não apresentou significância 

estatística suficiente, além disso, como mencionado anteriormente esta variável não 

apresentou significância em nenhum modelo. Portanto, não se pode afirmar nada quanto a 

ligações entre masculinidade e inovação. Esta variável acrescentou somente 0,9% de poder 

explicativo ao modelo 3, atingindo 53,9%.  

O modelo 7 analisa a relação entre aversão à incerteza e inovação. O resultado foi 

compatível com os modelos anteriores e sua relação é negativa. Quanto maior a aversão à 

incerteza maior a utilização de regras pela sociedade, o que leva a uma menor abertura a 

inovação. Esta variável aumentou o poder explicativo do modelo em 6,7%, elevando-o à 

59,7%. 

O oitavo modelo, diferente do que havia sido constatado nos modelos 1 e 2, apresenta 

o relacionamento entre a orientação de longo prazo e o índice de inovação como não 

significativo. Assim, verifica-se que essa variável, quando analisada sozinha, não possui 

poder preditivo sobre a inovação dos países. Deste modo, o acréscimo ao pode explicativo do 

modelo 3 é baixo (1,3%) obtendo um total de 54,3%. 

Por fim, o modelo 9 confirmou a associação positiva entre indulgência e a inovação 

verificada nos modelos 1 e 2. Como apontado, é possível que a relação positiva de abertura à 
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novas culturas e novas ideias encontrada em países com altos valores de indulgência possa 

auxiliar na capacidade de inovação. Este modelo acrescentou 6,4% de poder explicativo ao 

terceiro modelo, alcançando um total de 59,4%. 

Com base nos resultados apresentados anteriormente, o Quadro 11 identifica quais 

hipóteses foram confirmadas. 

 

Quadro 11 – Verificação de hipóteses 

Hipótese Declaração da Hipótese Verificação 

H1 
Quanto maior o grau de Distância do Poder menor será a capacidade 

de inovação de um país. 
Não confirmada 

H2 
Quanto maior o grau de Individualismo maior será a capacidade de 

inovação de um país. 
Confirmada 

H3 
Quanto maior o grau de Masculinidade menor será a capacidade de 

inovação de um país. 
Não confirmada 

H4 
Quanto maior o grau de Aversão à Incerteza menor será a capacidade 

de inovação de um país. 
Confirmada 

H5 
Quanto maior o grau de Orientação de Longo Prazo maior será a 

capacidade de inovação de um país. 
Não confirmada 

H6 
Quanto maior o grau de Indulgência maior será a capacidade de 

inovação de um país. 
Confirmada 

Fonte: Autoria própria. 

 

A partir dos dados expostos verificamos que somente três das seis dimensões culturais 

apresentaram relacionamentos com a inovação nacional em todos os modelos. Individualismo 

e indulgência apresentaram poder explicativo positivo sobre a inovação, enquanto a aversão à 

incerteza apresentou poder explicativo negativo. Os motivos para essas associações podem 

passar por maior foco profissional, abertura a novas ideias e maior resistência à inovação.  

Vale ressaltar também que a variável orientação de longo prazo apresentou poder 

explicativo positivo nos dois modelos que contam com outras dimensões. Esse resultado é 

importante, uma vez que na prática não é possível desassociar uma dimensão da outra como é 

feito na análise. Portanto, é possível que esta dimensão apresente relacionamento positivo 

com a inovação similar ao que ocorre com as anteriores. 

 

 

  



80 

  



81 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral deste trabalho foi o de estimar o efeito de elementos do Sistema 

Nacional de Inovação e da cultura nacional na capacidade de inovação dos países, uma vez 

que diferentes autores realçam que tanto a estrutura econômica e institucional como o 

contexto cultural em que cada país se vê envolvido tem influência em sua capacidade de gerar 

inovações (FAGERBERG, 2017; FILIPPETTI; ARCHIBUGI, 2011; LUNDVALL, 2007; 

NELSON, 1993; WATKINS et al., 2015). 

Este objetivo principal foi desdobrado em outros cincos objetivos intermediários, 

sendo dois teóricos e três empíricos. O primeiro desdobramento foi na direção de se executar 

uma revisão da literatura a fim de mapear o estado da arte sobre Sistemas Nacionais de 

Inovação. Esse objetivo foi plenamente alcançado por meio da seção 2, na qual são 

apresentadas as principais definições sobre Sistemas Nacionais de Inovação, o sentido de cada 

um de seus termos e como evoluíram as abordagens sobre o tema. 

As abordagens são divididas em três ondas, a primeira denominada de estudos 

pioneiros focava-se em analisar a estrutura institucional, a aprendizagem coletiva e a 

dependência do contexto para a inovação. A segunda onda de abordagens levou o foco das 

análises para um nível mais circunscrito examinando sistemas setoriais, tecnológicos e 

regionais. Por fim, na terceira onda as abordagens focaram-se na internacionalização dos 

Sistemas Nacionais de Inovação e no papel das empresas multinacionais no fluxo de 

conhecimento global. 

O segundo objetivo teórico foi o de sistematizar os principais temas tratados no estudo 

dos SNIs. Para isto, foi realizada uma revisão sistemática da literatura contida no Apêndice A. 

Nessa etapa do estudo foram levantados os nomes dos principais periódicos que publicam 

sobre o tema, os métodos mais utilizados nas pesquisas e os temas mais relevantes. O 

periódicos que se destacaram foram: Research Policy com 12 artigos publicados; Innovation: 

Management, Policy and Practice com 5 artigos; Science and Public Policy e Technology in 

Society ambos com 4 artigos. Entre os métodos mais comuns às pesquisas a análise de 

regressão destacou-se, tendo sido o método escolhido para este estudo. Por fim, entre os temas 

mais publicados os destaques foram artigos sobre histórico e evolução de SNIs e sobre 

avaliação e comparação. 

Em relação aos objetivos empíricos, o primeiro deles foi o de analisar os principais 

indicadores utilizados na avaliação da inovação nacional. Para isso, o Global Innovation 
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Index foi analisado na seção 4. Este índice é composto por 81 indicadores divididos em sete 

pilares. Cada pilar tem o objetivo de apresentar as forças e fraquezas das economias inclusas, 

sendo eles nomeados da seguinte maneira: instituições, capital humano e pesquisa, 

infraestrutura, sofisticação de mercado, sofisticação empresarial, produtos de conhecimento e 

tecnologia, e produtos criativos. 

As variáveis utilizadas nos modelos de regressão foram retiradas dos pilares do Global 

Innovation Index. Dos 81 indicadores, oito foram utilizados na pesquisa, além do valor global 

do índice: patentes por origem (PatOrig), qualidade regulatória (RegQua), pesquisadores, 

ETI/mi. Hab (ResPPop), desempenho logístico (LogPerf), crédito interno para o setor 

privado (DomCred2Priv), colaboração em P&D entre universidades e empresas 

(UniResColl), exportações de alta tecnologia (HTExp), desempenho ambiental (EnvPerf). 

O segundo objetivo empírico foi de analisar como fatores ligados ao Sistema Nacional 

de Inovação influenciam a capacidade de inovação dos países. Para isso, foram desenvolvidas 

três regressões com dados em painel (pooled, efeitos fixos, efeitos aleatórios) utilizando as 

variáveis mencionadas no parágrafo anterior. Após a realização dos testes de Chow, Breusch-

Pagan e de Hausman, o modelo de efeitos fixos foi escolhido como o mais adequado para 

análise. Neste modelo, duas variáveis apresentaram poder explicativo negativo com nível de 

significância de 5% e 1% respectivamente: qualidade regulatória e desempenho ambiental. 

A relação negativa entre desempenho ambiental e inovação dos países alerta para a 

necessidade de novas abordagens de desenvolvimento tecnológico voltadas para eliminação 

do desperdício e da poluição, circulação de produtos e materiais e regeneração da natureza. 

Por fim, o último objetivo empírico buscava analisar como fatores culturais 

influenciam na capacidade de inovação dos países. A fim de cumprir tal objetivo, foram 

desenvolvidos e comparados nove modelos de regressão linear que incluíam as seguintes 

variáveis como preditoras do valor do Global Innovation Index: patentes por origem 

(PatOrig), distância do poder (PDI), individualismo (IDV), masculinidade (MAS), aversão a 

incerteza (UAI), orientação de longo prazo (LTO) e indulgência (IVR). 

Das seis dimensões culturais analisadas, individualismo e indulgência apresentaram 

poder explicativo positivo sobre a inovação, enquanto a aversão à incerteza apresentou poder 

explicativo negativo. Os motivos para essas associações podem passar por maior foco 

profissional, abertura a novas ideias e maior resistência à inovação. 

Os resultados obtidos estão em consonância com estudos recentes sobre o papel das 

dimensões culturais na inovação (ATTAH-BOAKYE et al., 2020; BOUBAKRI et al., 2021; 
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RUBINO et al., 2020; TAMBOSI JUNIOR; TAMBOSI; FALASTER, 2021). As hipóteses 

H2, H4 e H6 foram confirmadas.  

H5 não pode ser confirmada pelo modelo que avaliava cada dimensão isolada, porém 

quando testada em modelos compostos por mais de uma dimensão cultural essa hipótese é 

válida e corroborada pela literatura mais recente (DAMIC; STULEC; NALETINA, 2019). No 

entanto, assim como as hipóteses H1 e H3, H5 pode não ter sido confirmada pois o processo de 

inovação tem diferentes etapas e é possível que cada etapa seja melhor desempenhada por 

polos diferentes das três dimensões analisadas por estas hipóteses. Ou seja, no início do 

desenvolvimento de um novo produto, a cultura mais eficaz pode ser de baixa distância do 

poder, feminina e com orientação de longo prazo. Porém, em um momento de lançamento 

deste mesmo produto no mercado, a cultura mais eficaz pode ser de alta distância do poder, 

masculina e com orientação de curto prazo. Dessa maneira, para tais dimensões não existiria 

uma cultura “correta” para a inovação. 

As limitações deste trabalho compreendem a utilização de um modelo cultural que, 

apesar de conceituado na literatura acadêmica, possui poucas observações de países quando 

consideradas as seis dimensões. Isso levou à diminuição da amostra na etapa cultural do 

trabalho. Além disso, outros modelos regressivos poderiam ter sido utilizados, como por 

exemplo um modelo com variável instrumental ou mesmo um painel dinâmico. 

Apesar das limitações, objetivo do trabalho foi alcançado. Para pesquisas futuras 

propõem-se as seguintes perspectivas: 

• Utilização de outros modelos regressivos que possam aumentar o poder 

preditivo das variáveis; 

• Análise dos aspectos culturais em diferentes momentos da inovação (ex: no 

desenvolvimento inicial pode ser mais eficaz uma cultura feminina, enquanto 

no lançamento para o mercado aspectos culturais masculinos podem ser mais 

relevantes). 

• Busca de modelos culturais nacionais que contem com amostras de uma maior 

parte dos países; e  

• Aprofundamento no tema de inovação sustentável. 
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APÊNDICE A. MAPEAMENTO DO ESTADO DA ARTE 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Um pesquisador deve entender a literatura sobre seu campo de investigação para poder 

realizar uma pesquisa relevante (BOOTE; BEILE, 2005). Sendo assim, muitos autores têm 

buscado por um método de revisão que procure responder suas questões de pesquisa de 

maneira não enviesada. A revisão sistemática da literatura (comumente chamada de revisão 

sistemática) é um meio de identificar, avaliar e interpretar as pesquisas relevantes sobre uma 

determinada questão de pesquisa, área ou fenômeno de interesse (KITCHENHAM, 2004). 

Esta seção tem como propósito apresentar uma revisão sistemática da literatura que 

apresente o estado da arte e o que tem sido discutido sobre Sistemas Nacionais de Inovação 

nos últimos anos. Para atingir esse propósito, utilizou-se um método que possibilitasse buscar 

e selecionar os artigos de maior relevância sobre os temas propostos. O primeiro objetivo do 

estudo foi o de obter artigos que tratassem do conceito apresentado e que possuíssem uma 

abordagem orientada à Engenharia de Produção e áreas afins. 

Posteriormente, os artigos selecionados foram analisados através do auxílio de 

ferramentas computacionais. O propósito desta análise é o de auxiliar na evolução da pesquisa 

nas áreas relacionadas. Para isso, foram determinados quais periódicos abordavam o tema 

com maior recorrência; como a produção científica se distribuiu através do tempo; como os 

artigos se distribuem por quantidade de autores; quais foram as principais nacionalidades das 

instituições em quem estes estão ligados; e quais foram os principais temas abordados nos 

artigos. Os resultados obtidos foram interpretados e apresentados nas seções subsequentes. 

 

2. MÉTODO DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA 

 

Construir uma revisão ou síntese da literatura é fundamental para evoluir e ampliar o 

conhecimento sobre determinado tema. É uma maneira apropriada para transmitir 

conhecimentos sobre as pesquisas mais influentes na área e sobre os principais grupos de 

pesquisa no tema. Além disso, a revisão é o meio do autor demonstrar seu conhecimento em 

um campo de estudo particular (RANDOLPH, 2009). Esta revisão sistemática da literatura 

baseou-se nos principais pontos levantados por Kitchenham e Charters (2007). Os autores 
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dividem o processo de revisão sistemática em três etapas: planejamento, execução e análise 

dos resultados. 

Na etapa de planejamento da revisão é necessário formular a questão de pesquisa, 

selecionar e identificar as fontes de onde serão extraídos os artigos, criar critérios e 

procedimentos para seleção e exclusão dos estudos, formulários para a extração de dados e os 

procedimentos para extração.  

Esta revisão objetivou responder a seguinte questão: o que se discute sobre Sistemas 

Nacionais de Inovação a partir de 2007? Para isso, utilizou-se da base de dados Scopus da 

editora Elsevier (ELSEVIER, 2018). Essa base abrange um período de cobertura de 1966 até 

o momento, e possui aproximadamente 20.000 journals indexados, publicações comerciais, 

livros, e anais de congressos (CHADEGANI et al., 2013). Também foi utilizada como fonte a 

Web of Science da editora Thomson Reuters Institute of Scientific Information (THOMSON 

REUTERS, 2018). A Web of Science cobre o período de 1900 até o momento e conta com 

aproximadamente 10.000 journals em sua base de dados. 

Para a realização da pesquisa, foram selecionados dois grupos de palavras-chave que 

se relacionassem ao conceito investigado, em seguida, foi criada uma string de busca que 

contivesse ambos. Foram utilizados “national innovation system*” e “national system* of 

innovation”. É importante ressaltar que a utilização do caractere “*” (asterisco) se dá por esse 

ser um “coringa” que retorna de nenhum a vários caracteres. Por exemplo: “national 

innovation system*” poderia retornar “national innovation system” ou “national innovation 

systems”.  

Além disso, foram incluídos critérios que excluíssem pesquisas foram do período 

estipulado, e que incluíssem somente artigos, em inglês ou português e dentro de áreas 

relacionadas à engenharia de produção. Assim, a fim de que as buscas retornassem a 

combinação de todos os termos pesquisados, fez-se uso de operadores lógicos de pesquisa 

(operadores booleanos) para a construção da seguinte string: 

(TITLE-ABS-KEY ("national innovation system*") OR TITLE-ABS-KEY ("national 

system* of innovation") ) AND PUBYEAR > 2006 AND (LIMIT-TO (DOCTYPE , "ar") OR 

LIMIT-TO (DOCTYPE , "re") ) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE , "English") OR LIMIT-TO 

(LANGUAGE , "Portuguese") ) AND (LIMIT-TO (SUBJAREA , "BUSI") OR LIMIT-TO 

(SUBJAREA , "ENGI") OR LIMIT-TO (SUBJAREA , "DECI") ). 

Para finalizar a etapa de seleção os artigos obtidos das buscas, já refinadas pelos 

critérios expostos acima, houve uma última etapa de refinamento, na qual os artigos foram 

avaliados criticamente e excluídos com base em seus títulos e resumos. O principal critério 
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utilizado nessa etapa foi o de verificar se os Sistemas Nacionais de Inovação eram tratados de 

maneira central nos artigos selecionados.  

Feito isso, os artigos selecionados para a revisão foram classificados a fim de criar 

uma ordem de leitura, partindo dos de maior relevância para os de menor. Para isso, foi 

utilizado o Quadro 12, adaptado de Pittaway et al. (2004). 

 

Quadro 12 – Critérios de classificação dos artigos 

Elemento 

Nível 

0 - Ausência 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto 
Não 

aplicável 

Robustez 

teórica 

O artigo não 

fornece 

informação 

suficiente 

para 

avaliação. 

Revisão da 

literatura 

existente pobre. 

Entendimento 

básico sobre os 

problemas 

relacionados ao 

tópico 

discutido. 

Amplo e 

profundo 

conhecimento 

da literatura e 

teoria relevante 

da área. 

Esse 

elemento 

não é 

aplicável ao 

estudo. 

Implicação 

para pratica 

O artigo não 

fornece 

informação 

suficiente 

para 

avaliação. 

Dificuldade de 

implementação 

dos conceitos e 

ideias 

presentes. 

Há potencial de 

implementação 

das ideias 

presentes. 

Pode ser 

obtido um 

beneficio 

significante ao 

colocar as 

ideias em 

prática. 

Esse 

elemento 

não é 

aplicável ao 

estudo. 

Método 

O artigo não 

fornece 

informação 

suficiente 

para 

avaliação. 

Dados 

imprecisos e 

não 

relacionados 

com a teoria. 

Os dados são 

relacionados 

aos 

argumentos, 

apesar de haver 

lacunas. 

Os dados 

suportam 

fortemente os 

argumentos. 

Esse 

elemento 

não é 

aplicável ao 

estudo. 

Capacidade 

de 

generalização 

O artigo não 

fornece 

informação 

suficiente 

para 

avaliação. 

Somente a 

população 

estudada. 

É possível 

generalizar 

para 

organizações 

semelhantes à 

estudada. 

Alto nível de 

generalização. 

Esse 

elemento 

não é 

aplicável ao 

estudo. 

Contribuição 

O artigo não 

fornece 

informação 

suficiente 

para 

avaliação. 

Não há uma 

contribuição 

importante. 

Apesar de usar 

ideias não 

originais, 

constrói sobre a 

teoria existente. 

Desenvolve 

ainda mais o 

conhecimento 

existente. 

Esse 

elemento 

não é 

aplicável ao 

estudo. 

Fonte: Adaptado de Pittaway et al. (2004). 

 

Na etapa de execução da revisão todos os artigos foram lidos e os formulários de 

coleta de informações foram preenchidos. Esses formulários ajudaram a registrar todos os 

detalhes importantes para responder à questão de pesquisa. 

A lista final dos artigos foi registrada no Zotero, uma ferramenta de gerenciamento de 

referências bibliográficas e citações. Para auxiliar na análise dos artigos foram utilizados os 
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programas StArt e Microsoft Excel. A Figura 4 ilustra resumidamente o processo de revisão 

bibliográfica da literatura. 

 

Figura 4 – Processo de revisão sistemática da literatura 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir, são apresentados os resultados das diferentes análises realizadas quanto aos 

periódicos, à distribuição das publicações ao longo do tempo, à nacionalidade das instituições 

e aos temas mais relevantes dentro dos Sistemas Nacionais de Inovação. Em cada subseção a 

seguir discutem-se os significados de cada resultado obtido para esta pesquisa. 

 

3.1. Artigos e bases de dados 

 

A partir dos filtros de tipo de documento e área de conhecimento foram obtidos 475 

artigos no Scopus e 300 na Web of Science. Do total de 775, 213 foram artigos duplicados em 

ambas as bases e 452 excluídos devido aos seus títulos e resumos restando 110. 
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Aos 110 artigos selecionados, foram reavaliadas as notas, utilizando-se dos critérios 

do Quadro 12, com o intuito de classificá-los. A Figura 5 apresenta a distribuição dos artigos 

por prioridade de leitura. 

 

Figura 5 – Prioridade de leitura 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.2. Artigos e periódicos 

 

Um dos principais aspectos da revisão sistemática da literatura é que ela permite 

identificar quais periódicos são mais relevantes para a pesquisa em determinado tema. Foram 

obtidos 76 periódicos diferentes, destes destacam-se o Research Policy com 12 artigos, o 

Innovation: Management, Policy and Practice com 5 artigos e os Science and Public Policy e 

Technology in Society, ambos com 4 publicações. 

A importância desses periódicos é reforçada pela sua qualidade. O Research Policy, 

por exemplo, possui classificação A1 pela CAPES no quadriênio 2013-2016 (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) na área de Engenharias III. Seu fator de 

impacto no Journal of Citation Reports (JCR) da ISI Web of Knowledge 2017 é de 4,661.  

Esses quatro periódicos juntos correspondem por 25 dos 110 artigos obtidos, portanto, 

equivalendo a aproximadamente 23% do total de artigos. A Tabela 12 mostra a distribuição 

percentual dos artigos pelos periódicos. 

 

 



99 

Tabela 12 – Principais Journals 

Nome do Journal  Quantidade de Artigos 

Research Policy 12 10,90% 

Innovation: Management, Policy and Practice 5 4,54% 

Science and Public Policy 4 3,63% 

Technology in Society 4 3,63% 

African Journal of Science, Technology, Innovation and Development 3 2,72% 

Actual Problems of Economics 2 1,81% 

Economic Change and Restructuring 2 1,81% 

Espacios 2 1,81% 

Foresight 2 1,81% 

Industry and Innovation 2 1,81% 

International Journal of Business Innovation and Research 2 1,81% 

International Journal of Technology and Globalisation 2 1,81% 

Journal of Economic Surveys 2 1,81% 

Post-Communist Economies 2 1,81% 

Technological Forecasting and Social Change 2 1,81% 

Technovation 2 1,81% 

Journals com 1 artigo 60 54,54% 

TOTAL 110  

Fonte: Autoria própria. 

 

3.3. Artigos e anos de publicação 

 

O número de artigos publicados ao longo dos anos é mostrado na Figura 6. É possível 

observar uma queda brusca nas publicações sobre o tema entre os anos de 2014 e 2015. Não 

foi possível chegar a uma conclusão sobre o motivo dessa diminuição. No entanto, observa-se 

pela linha de tendência do Microsoft Excel que o número de artigos publicados na área tem 

crescido. 
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Figura 6 – Evolução das publicações por ano e tendência 

 

Fonte: Autoria própria. 

3.4. Autores e nacionalidades das instituições 

 

Com o objetivo de melhor entender a distribuição das pesquisas ao redor do mundo, 

foram levantadas as nacionalidades das instituições em que cada um dos autores estava 

vinculado. Os 110 artigos que integram a lista final de estudos possuem ao todo 230 

pesquisadores diferentes. Rússia, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil e China se destacam 

entre os 46 países identificados nessa pesquisa por apresentarem 99 autores vinculados às suas 

instituições de ensino, número que corresponde a 43% do total de autores. Na Figura 7 pode-

se visualizar a distribuição dos autores pelos países. 

 

Figura 7 – Nacionalidade das instituições dos autores 

Fonte: Autoria própria. 

 

Mundialmente destacam-se o continente europeu e o asiático com 76% dos 

pesquisadores. A América do Sul possui 21 autores em oito diferentes artigos. Dois autores do 
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Equador, um da Argentina e 18 autores de instituições brasileiras. Assim, pode-se afirmar que 

apesar de o Brasil se destacar pela quantidade de autores, a América do Sul ainda carece de 

pesquisas e evidências que reflitam a nossa realidade. A Figura 8 mostra a distribuição 

mundial de pesquisas. 

 

Figura 8 – Distribuição de autores por continentes 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Com relação à quantidade de autores por artigo, observa-se uma tendência a artigos 

com apenas um ou dois autores. Além disso, 30 (27%) artigos apresentaram parcerias entre 

autores de diferentes países, confirmando a relevância da internacionalização das pesquisas 

sobre o tema. A Tabela 13 apresenta as quantidades de autores por artigo. 

 

Tabela 13 – Quantidade de autores por artigo 

Quantidade de Autores Quantidade de Artigos 

1 41 37,27% 

2 34 30,91% 

3 16 14,55% 

4 13 11,82% 

5+ 6 5,45% 

TOTAL 110  

Fonte: Autoria própria. 
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3.5. Temas relevantes 

 

A multiplicidade de autores e instituições de pesquisa, exposta anteriormente, se 

reflete também nas abordagens de pesquisa utilizadas para se estudar Sistemas Nacionais de 

Inovação. De maneira a facilitar o entendimento sobre o assunto, foram levantados quatro 

grandes temas que sintetizam as maneiras como os artigos tem abordado o tema. A Tabela 14 

apresenta estas diferentes abordagens, bem como a evolução das pesquisas no decorrer dos 

anos. 

 

Tabela 14 – Evolução dos temas abordados 

Temas 2007-2009 2010-2012 2013-2015 2016-2017 Total 

Histórico e Evolução 6 7 12 9 34 

Avaliação e Comparação 2 9 11 9 31 

Estratégias e Políticas 10 6 6 6 28 

Conceito 6 4 5 2 17 

Fonte: Autoria própria. 

 

Como é possível observar os dois temas mais recorrentes são “histórico e evolução” de 

Sistemas Nacionais de Inovação e “avaliação e comparação” destes sistemas. Os artigos que 

abordam a partir da perspectiva do primeiro tema, estudam países específicos e apresentam 

como se deu a evolução do SNI local. Já aqueles que abordam o tema de “avaliação e 

comparação”, apresentam modelos para avaliação dos SNIs. Em geral, estes modelos se 

utilizam de técnicas estatísticas e dados secundários macroeconômicos. É importante salientar 

que ambos os temas apresentam tendência de crescimento nos últimos anos. 

Outro tema relevante para pesquisa são “estratégias e políticas”. Estes artigos tratam 

os SNIs do ponto de vista dos criadores de políticas públicas para o incentivo da inovação. 

Em alguns artigos este tema é complementar ao tema de “histórico e evolução”, em outros 

voltado a perspectivas futuras, uma vez que este tema aborda as possíveis ações 

governamentais visando a melhoria dos Sistemas Nacionais de Inovação.  

Muitos artigos trazem discussões sobre o valor da abordagem de Sistemas Nacionais 

de Inovação. Artigos que visam desenvolver a teoria sobre os SNIs foram classificados como 

“conceito”.  

Naturalmente o termo national innovation system estaria entre as palavras chave mais 

presentes nos artigos, com destaque para innovation que ocorre muitas vezes isoladamente. 



103 

Outros termos relevantes encontrados foram policy, development, technology e economic, 

bem como suas combinações, por exemplo, innovation policy e economic development. A 

Figura 9 apresenta a nuvem de palavras com os termos mais mencionados nos artigos. 

 

Figura 9 – Nuvem de palavras das palavras chave mencionadas nos artigos 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.6. Países Investigados 

 

Um dos modos de pesquisar os SNIs é através da análise minuciosa do sistema de um 

país. Com exceção dos artigos que examinam o próprio conceito, essa espécie de investigação 

pode ser feita nos artigos que debatem como avaliar e comparar sistemas diferentes, naqueles 

que discutem estratégias e políticas, além de ser o foco principal para aqueles que abordam o 

histórico e a evolução de sistemas específicos. 

Assim, dos 110 artigos levantados nesta pesquisa, 67 abordam sistemas nacionais de 

países específicos, aprofundando-se nas análises de 40 países distintos. O principal destaque é 

dado ao sistema nacional chinês, tendo sido examinado em 11 artigos diferentes. Outros dois 

importantes destaques podem ser dados ao sistema nacional brasileiro investigado em 6 

artigos e à ausência do sistema nacional britânico, apesar de ser o segundo país com o maior 

número de autores. 

A Tabela 15 apresenta os principais sistemas nacionais presentes nos artigos 

encontrados nesta revisão. 
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Tabela 15 – Principais Sistemas Nacionais de Inovação estudados 

País 
Quantidade de 

Artigos 

China 11 

Rússia 7 

Brasil 6 

Estados Unidos 4 

Índia 4 

Coréia do Sul 3 

Japão 3 

Taiwan 3 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.7. Métodos e Índices 

 

Como exposto, artigos com o tema “avaliação e comparação” apresentam modelos 

para avaliação dos SNIs. Em geral, esses artigos buscam entender como os insumos 

influenciam nos resultados de inovação, para tal fim, se utilizam de diferentes procedimentos 

qualitativos e quantitativos. Assim, torna-se relevante a análise dos métodos que têm sido 

utilizados pelos estudos nesse tema. 

Dentre as pesquisas que comparam duas economias, há predominância de métodos 

qualitativos como levantamento bibliográfico, documental e comparação de políticas de cada 

um dos países. No entanto, entre os estudos que buscam avaliar e compreender a relação 

insumos/resultados há predominância de métodos quantitativos. A Tabela 16 apresenta os 

métodos mais utilizados. 

 

Tabela 16 – Métodos utilizados em artigos de “avaliação e comparação” 

Método Quantidade de Artigos 

Análise de Regressão 10 

Análise de Fatores 7 

Análise por Envoltória de Dados (DEA) 5 

Análise de Agrupamentos 4 

Estatística Descritiva 4 

Dinâmica de Sistemas 2 

Fonte: Autoria própria. 
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Como é possível observar, um terço dos artigos de “avaliação e comparação” utilizam 

a análise de regressão como método para compreender as relações intrínsecas aos SNIs. Outro 

método muito utilizado é a análise de fatores, em especial quando utilizada junto a 

componentes principais (5 dos 7 artigos). 

A utilização da análise por envoltória de dados (DEA) tem sido constante entre os 

métodos utilizados para avaliar a eficiência dos sistemas nacionais. Por outro lado, tanto a 

análise de agrupamentos quanto à estatística descritiva são métodos utilizados sempre em 

conjunto com outros métodos. 

As principais fontes de dados dos artigos são o World Bank, a UNESCO, a WIPO e as 

Nações Unidas e seus órgãos. Com relação aos índices, dois deles merecem destaque o Global 

Innovation Index e o Global Competitiveness Index, tendo sido utilizados em 7 e 4 artigos 

respectivamente. 

 

3.8. Artigos mais relevantes 

 

A análise do impacto e da relevância de artigos tem sido discutida por diversos 

pesquisadores, com a intenção de ir além da simples avaliação segundo a quantidade de 

citações. Sendo assim, Carvalho, Fleury e Lopes (2013) apresentaram a seguinte equação para 

mensurar o fator de impacto de um artigo:  

 

𝐴𝐼𝐹 = 𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑖𝑠 ∗ (1 + 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎) 

 

Segundo Homrich et al. (2018), esta equação auxilia na seleção dos principais artigos 

uma vez que leva em consideração a média de citações do artigo e o fator de impacto da 

revista no qual o artigo foi publicado. Utilizando essas duas medidas o resultado obtido fica 

menos sensível a mudanças tanto do fator de impacto da revista quanto da quantidade de 

citações total do artigo. 

Como esta pesquisa abrange duas bases de dados, foram necessárias duas diferentes 

análises. A primeira, utilizada para medir o impacto dos artigos encontrado na Web of 

Science,  utiliza o JCR como fator de impacto das revistas. A segunda, utilizada para medir o 

impacto dos artigos encontrado no Scopus, utiliza o CiteScore como fator de impacto das 

revistas. As Tabelas 17 e 18 apresentam os 10 artigos com maior fator de impacto em ambas 

as bases. 
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Tabela 17 – Fator de impacto dos artigos encontrados na Web of Science 

Ano Título Journal Tema JCR 
Média de 

citações 

Fator de 

impacto 

2008 
National innovation systems, capabilities and 

economic development 

Research 

Policy 
Conceito 4,661 18,20 103,03 

2011 
Innovation in times of crisis: National systems 

of innovation, structure, and demand 

Research 

Policy 

Estratégias e 

Políticas 
4,661 16,14 91,38 

2012 
Modeling the relative efficiency of national 

innovation systems 

Research 

Policy 

Avaliação e 

Comparação 
4,661 13,83 78,31 

2015 

National innovation systems and the 

intermediary role of industry associations in 

building institutional capacities for innovation 

in developing countries: A critical review of 

the literature 

Research 

Policy 
Conceito 4,661 12,00 67,93 

2013 

The dynamics of national innovation systems: 

A panel cointegration analysis of the 

coevolution between innovative capability and 

absorptive capacity 

Research 

Policy 

Avaliação e 

Comparação 
4,661 9,20 52,08 

2011 
Systems thinking, market failure, and the 

development of innovation policy: The case of 

Australia 

Research 

Policy 

Histórico e 

Evolução 
4,661 8,71 49,33 

2008 
The evolving nature of Taiwan's national 

innovation system: The case of biotechnology 

innovation networks 

Research 

Policy 

Histórico e 

Evolução 
4,661 6,60 37,36 

2012 
The impact of innovation policies on the 

performance of national innovation systems: A 

system dynamics analysis 

Technovation 
Avaliação e 

Comparação 
4,802 6,00 34,81 

2007 
China's innovation system reform and growing 

industry and science linkages 

Research 

Policy 

Histórico e 

Evolução 
4,661 6,09 34,48 

2017 National systems of innovation 

Journal of 

Technology 

Transfer 

Conceito 2,932 6,00 23,59 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 18 – Fator de impacto dos artigos encontrados na Scopus 

Ano Título Journal Tema CiteScore 

Média 

de 

citações 

Fator de 

impacto 

2008 
National innovation systems, capabilities and 

economic development 

Research 

Policy 
Conceito 6,41 23,10 171,17 

2011 
Innovation in times of crisis: National systems 

of innovation, structure, and demand 

Research 

Policy 

Estratégias e 

Políticas 
6,41 18,43 136,56 

2012 
Modeling the relative efficiency of national 

innovation systems 

Research 

Policy 

Avaliação e 

Comparação 
6,41 16,67 123,50 

2013 

The dynamics of national innovation systems: 

A panel cointegration analysis of the 

coevolution between innovative capability and 

absorptive capacity 

Research 

Policy 

Avaliação e 

Comparação 
6,41 12,60 93,37 

2007 
National innovation systems - Analytical 

concept and development tool 

Industry and 

Innovation 
Conceito 1,51 35,27 88,53 

2015 

National innovation systems and the 

intermediary role of industry associations in 

building institutional capacities for innovation 

in developing countries: A critical review of 

the literature 

Research 

Policy 
Conceito 6,41 10,67 79,04 

2011 

Systems thinking, market failure, and the 

development of innovation policy: The case of 

Australia 

Research 

Policy 

Histórico e 

Evolução 
6,41 10,43 77,28 

2017 National systems of innovation 

Journal of 

Technology 

Transfer 

Conceito 3,10 14,00 57,40 

2008 

The evolving nature of Taiwan's national 

innovation system: The case of biotechnology 

innovation networks 

Research 

Policy 

Histórico e 

Evolução 
6,41 7,50 55,58 

2007 
China's innovation system reform and 

growing industry and science linkages 

Research 

Policy 

Histórico e 

Evolução 
6,41 7,36 54,56 

Fonte: Autoria própria. 

 

O primeiro elemento que nos chama a atenção é o fato de que os 10 artigos de maior 

impacto encontrados na Web of Science foram também identificados no Scopus, evidenciando 

a maior abrangência dessa base. Com relação aos 10 artigos do Scopus, dois são de revistas 

não indexadas à Web of Science. Assim, nove estudos estão em ambas as listas de artigos, 

sendo que os três primeiros de uma e de outra são exatamente os mesmos. 

Merece destaque, novamente, a revista Research Policy, entre os 11 artigos listados há 

8 deste journal. Com relação aos temas houve relativa distribuição, havendo quatro sobre 

“conceito”, três sobre “avaliação e comparação” e “histórico e evolução” e um sobre 

“estratégias e políticas”. 
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Serão feitas breves análises acerca dos quatro artigos relativos ao tema “conceito”, 

uma vez que o objetivo desta revisão é trazer luz sobre o que vem sendo discutido a respeito 

deste tema nos últimos anos. A seguir são apresentados as principais particularidades 

debatidas pelos autores. 

 

3.8.1. National innovation systems - Analytical concept and 

development tool por Lundvall (2007) 

 

Lundvall (2007) discute as origens e os objetivos dos estudos iniciais sobre Sistemas 

Nacionais de Inovação. Faz uma análise crítica sobre como o termo tem sido usado com certo 

abuso por economistas e formuladores de políticas, uma vez que é importante para estratégias 

que visam competitividade internacional. Porém, ainda que o uso indiscriminado do termo 

apresente fraquezas devido à forma restrita com que tem sido utilizado, é significativa a 

importância que traz ao assunto, visto que é útil para orientar estratégias nacionais. 

O autor defende a manutenção do uso de nível nacional no estudo, uma vez que nos 

últimos anos tem crescido a criação de novos conceitos como “sistemas tecnológicos”, 

“sistemas regionais de inovação” e “sistemas setoriais de inovação”. Segundo Lundvall 

(2007), essas abordagens não são alternativas à abordagem nacional, mas sim 

complementares. Uma estratégia de pesquisa robusta é aquela que abarca os diversos níveis 

de sistemas. 

Para Lundvall (2007), diferentes contextos nacionais oferecem possibilidades de 

diferentes organizações de mercado em cada país. A maneira como uma economia e suas 

empresas estão organizadas influencia fortemente como as inovações tecnológicas irão 

ocorrer, portanto, a chave para transformar inovação tecnológica em resultados econômicos 

serão o treinamento e a mudança organizacional com o objetivo de buscar alinhamento entre 

níveis nacionais e organizacionais.  

Em seguida, Lundvall (2007) abre o debate sobre quais deveriam ser as fronteiras de 

estudo de um Sistema Nacional de Inovação. Segundo o autor, é necessário ir além da análise 

do core dos sistemas inovação, ou seja, da interação entre firmas e a infraestrutura de 

conhecimento de um país. Para compreender as diferenças entre economias, seria necessário 

incluir nessa pesquisa os sistemas nacionais de educação, o mercado de trabalho, o mercado 

financeiro, os direitos de propriedade intelectual, a competição no mercado de produtos e os 
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regimes de bem-estar social. Somente conhecendo todo o contexto social de um país será 

possível entender os motivos que levam a um sistema de inovação robusto ou frágil. 

Novamente, o autor faz um paralelo entre SNIs e macroeconomia e sobre como os 

elementos que estão além do core dos sistemas são essenciais para sua construção. O artigo 

aborda a maneira como diferentes contextos nacionais proporcionam oportunidades desiguais 

para o estabelecimento de mercados, indicando novamente o caráter interativo do processo de 

inovação. Neste momento, o autor introduz os conceitos de conhecimento e aprendizagem 

como as competências necessárias para o desenvolvimento de organizações inovadoras, e em 

seguida, sugere que o desafio atual dos SNIs é o de promover a criação de tais competências. 

Por fim, o artigo cita a necessidade de adaptar o conceito e os estudos empíricos à 

nova realidade mundial. Por muito tempo, os pesquisadores focaram na análise do 

desempenho dos SNIs, porém, se faz necessária uma análise qualitativa das regiões que 

sustente e envolva novos elementos no estudo. É fundamental, por exemplo, levar em 

consideração a disparidade de poder entre as economias. Portanto, seria essencial para os 

países em desenvolvimento a criação de políticas de inovação mais abrangentes do que 

aquelas focadas em áreas dominadas pelos países desenvolvidos. 

 

3.8.2. National innovation systems capabilities and economic 

development por Fagerberg e Srholec (2008) 

 

Este foi um artigo difícil de classificar entre os temas, uma vez que visa integrar teoria 

e prática. A decisão por enquadrá-lo no tema de conceito foi tomada devido ao objetivo 

explícito no próprio artigo de contribuir para melhorar o relacionamento do conceito com o 

trabalho aplicado. O principal resultado é a apresentação do Sistema Nacional de Inovação 

como o fator essencial de desenvolvimento de um país.  

Os autores argumentam que atualmente há uma grande variedade de dados ligados aos 

aspectos do desenvolvimento dos países, os quais auxiliam a teoria a explicar quais são as 

verdadeiras razões por trás da disparidade de desempenho econômico entre os países. 

Portanto, o artigo se propõe a discutir quais são as capacidades que levam a tais disparidades.  

Fagerberg e Srholec (2008) fazem uma interessante análise sobre como os conceitos 

de capacidades sociais e capacidades tecnológicas levaram à criação evolucionária do 

conceito de Sistemas Nacionais de Inovação. 
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Como expressado anteriormente, o artigo teve como objetivo tornar transparente a 

relação entre a teoria desenvolvida e os trabalhos aplicados. Para isso, foi realizada uma 

análise de fatores com 25 variáveis e uma amostra de 115 países. Desta análise, os autores 

apresentam quatro fatores que, segundo eles, explicam as diferenças de desempenho 

econômico entre os países. 

O primeiro fator é chamado de “innovation system”, pois carrega em si o peso de 

indicadores associados à capacidade tecnológica dos países. O segundo fator recebe o nome 

de “governance”, uma vez que seus pesos refletem a qualidade de governança, por exemplo, 

aderência aos direitos de propriedade, um bom funcionamento do sistema jurídico, pouca 

corrupção e um ambiente favorável aos negócios. 

O terceiro fator chamado “political system”, reflete a distância entre o sistema político 

local dos ideais de um sistema democrático ocidental. Por fim, o quarto fator recebe o nome 

de “openness” por refletir o grau de abertura do país ao comércio exterior e aos investimentos 

estrangeiros.  

Como resultado de suas análises Fagerberg e Srholec (2008) concluem que os dois 

primeiros fatores – innovation system e governance – são fundamentais na aspiração dos 

países que desejam alcançar maior grau de desenvolvimento econômico. Os outros dois 

fatores – political system e openness – possuem baixa correlação com o desenvolvimento 

econômico, especialmente entre os países menos desenvolvidos que buscam alcançar o nível 

dos países mais avançados economicamente. 

Por fim, Fagerberg e Srholec (2008) argumentam que a criação de um sistema de 

inovação é algo incremental e desenvolvido por muitos anos. Além disso, muitos dos países 

menos desenvolvidos podem estar nessa condição devido aos aspectos históricos e 

geográficos que dificultam o desenvolvimento de sistemas de inovação. Portanto, isso deve 

ser levado em consideração por parte dos governos nas tentativas de aumento do 

desenvolvimento econômico. 

 

3.8.3. National innovation systems and the intermediary role of 

industry associations in building institutional capacities for 

innovation in developing countries por Watkins et al. (2015) 

 

Watkins et al. (2015) tem como principal objetivo explorar as mudanças nas 

perspectivas de pesquisa sobre os SNIs que ocorreram ao longo do tempo, além de comentar 
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as implicações de tais mudanças. O foco principal é atribuído ao papel das organizações 

intermediárias como as associações setoriais, ou seja, as organizações que representam os 

interesses de certos tipos de indústria e participam ativamente do lobby e da criação de leis 

que as beneficiem junto ao governo. 

Os autores identificaram três fases na literatura sobre Sistemas Nacionais de Inovação. 

Na primeira fase, os estudos possuem foco na estrutura institucional dos Sistemas Nacionais 

de Inovação e nas interações entre os vários atores que os compõem. Ideias como 

aprendizagem coletiva e dependência da trajetória foram amplamente aplicadas neste período, 

principalmente a contextos macroeconômicos. As economias estudadas foram quase que 

exclusivamente as de países desenvolvidos e recém industrializados. Há poucas referências às 

organizações intermediárias, principalmente no tocante aos seus papeis e funções dentro de 

um sistema de inovação. 

A segunda fase de estudos começou por questionar a importância da abordagem macro 

dos sistemas nacionais e introduziu novos conceitos como sistemas tecnológicos, sistemas 

setoriais, e sistemas regionais de inovação. Os processos ganharam maior ênfase nessa fase, 

assim, a análise das relações e da dinâmica espacial entre os atores levou a maior 

compreensão sobre como novas tecnologias são desenvolvidas e difundidas, e sobre como os 

sistemas evoluem ao longo do tempo. 

O papel dos intermediários ganhou relevância neste momento, principalmente aquele 

relacionado ao lobby. Compreendeu-se que essa atividade poderia gerar ciclos virtuosos ou 

viciosos, demonstrando assim, que política e negociações são processos centrais pelos quais 

as capacidades para inovação são desenvolvidas. Além disso, as pesquisas começaram a 

investigar Sistemas Nacionais de Inovação de países em desenvolvimento, ainda que muita 

desta ênfase tenha sido conferida aos sistemas setoriais de inovação nestes países. 

A terceira fase de estudos apresenta crescente ênfase na internacionalização dos 

Sistemas Nacionais de Inovação, focando no papel e atividades das empresas multinacionais e 

na proeminência do fluxo de conhecimento e mercados globais. Essa nova vertente tem 

demonstrado que Sistemas Nacionais de Inovação efetivos necessitam de substanciais fluxos 

de conhecimento interno, juntamente a ligações com países que possuam capacidades de 

inovação diferentes das suas. Essa visão tem levantado questionamentos em países 

emergentes sobre mecanismos para a criação de capacidades de inovação, bem como questões 

relacionadas à autonomia, influência e controle sobre seus sistemas. 

Tem havido crescimento de trabalhos, ainda que limitado, sobre o papel das 

associações industriais em países em desenvolvimento. Ainda assim, permanece significante 
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lacuna sobre a diversidade de funções e atividades desempenhadas por essas associações, bem 

como a compreensão da conexão destas com os processos políticas de inovação e 

desenvolvimento. Por fim, Watkins et al. (2015) apontam para a necessidade de maior 

investigação sistemática sobre estes intermediários institucionais nos países menos 

desenvolvidos. 

 

3.8.4. National systems of innovation por Acs et al. (2017) 

 

O artigo de Acs et al. (2017) busca examinar o conceito de Sistemas Nacionais de 

Inovação num contexto amplo. Para isso, analisa duas questões em especial. A primeira diz 

respeito ao papel desenvolvido pelo empreendedorismo dentro de um Sistema Nacional de 

Inovação, enquanto a segunda examina as diferenças na estrutura e desempenho dos SNIs de 

países emergentes e de países industrializados. 

Com a finalidade de compreender estas duas questões, os autores comparam a 

abordagem de Sistemas Nacionais de Inovação com outras duas abordagens, a de competição 

e atividades empresariais de Kirzner (1973) e a das vantagens competitivas das nações de 

Porter (1990). 

Acs et al. (2017) apresentam a visão de Kirzner (1973) sobre como a atividade 

empreendedora é necessária para a não estagnação da economia de um país. Segundo os 

autores, caso não houvesse a mudança da função de produção de tempos em tempos o 

mercado iria se equilibrar e o desempenho nacional estagnaria. Porém, apesar de vincular o 

conceito de equilíbrio de mercado à função dos empreendedores, faltou à teoria de Kirzner 

(1973) explicar como se dá a interação entre os atores e as instituições em um sistema 

coerente em nível nacional. Esse trabalho viria a ser realizado por Ács, Autio e Szerb (2014) 

com a criação dos sistemas nacionais de empreendedorismo. 

A segunda abordagem destacada no texto é associada a Porter (1990) sobre as 

vantagens competitivas das nações. Com esse trabalho, Porter popularizou o conceito de 

cluster, um grupo de empresas interconectadas entre si e com fornecedores e outras 

instituições, que lhes garantem vantagens frente a outras companhias do mesmo setor. 

Segundo Acs et al. (2017), ampliando os conceitos desenvolvidos por Porter (1990) para o 

nível nacional é possível interpretá-lo como o Sistema Nacional de Inovação de um país, com 

a vantagem de que essa abordagem nos fornece uma perspectiva política. 
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A partir dessas duas abordagens aliadas à abordagem de Sistemas Nacionais de 

Inovação, o principal desafio dos pesquisadores deve ser o de compreender a estrutura do 

sistema a fim de melhorar seu desempenho (ACS et al., 2017). É necessário assimilar o 

contexto no qual o sistema está inserido, entendendo suas instituições sem, no entanto, 

negligenciar o papel empreendedor de seus agentes. 

Assim, é preciso avançar sobre o conceito de SNIs e compreender que ainda que o 

governo continue gozando de um papel central no estímulo, fomento e forma de organização, 

há outras instituições e agentes à frente da promoção de conhecimento e inovações nacionais. 

O sucesso de um sistema nacional depende fortemente da capacidade de complementaridade 

entre os elementos que o constituem. Deste modo, é necessário haver coerência entre 

políticas, educação, instituições e indivíduos a fim de gerar um melhor desempenho do 

Sistema Nacional de Inovação (ACS et al., 2017). 

 

4. CONSIDERAÇÕES PARA A PESQUISA 

 

A revisão sistemática da literatura, fundamentada nas bases de dados do Scopus e da 

Web of Science, buscou apresentar resultados significativos e contundentes para este campo 

de pesquisa sobre os Sistemas Nacionais de Inovação. Primeiramente, com o intuito de 

auxiliar na busca de bibliografia adequada e atualizada para esse trabalho, foram identificados 

os principais periódicos da área, sendo o Research Policy e o Technological Forecasting and 

Social Change. 

A contemporaneidade do tema em questão foi confirmada, bem como o crescente 

interesse dos pesquisadores, demonstrado pela curva de tendência crescente. A inovação e 

suas particularidades são temas que nunca irão se esgotar, uma vez que as corporações 

buscarão sempre a melhoria de seus sistemas produtivos e de seus produtos.  

Do estudo da nacionalidade das instituições de pesquisa pode-se constatar a 

hegemonia de análises no Reino Unido, Rússia, Estados Unidos e China. Quando analisados 

os continentes, América do Norte, Europa e Ásia destacam-se com 90% das pesquisas.  

Merecem destaque dois temas abordados nos artigos sobre os Sistemas Nacionais de 

Inovação. Primeiramente o de “histórico e evolução” que tem como foco o estudo de sistemas 

nacionais de países específicos, exibindo as dificuldades que cada localidade enfrentou. 

Também se mostrou relevante o tema sobre modelos de avaliação de SNIs. Este tema, junto 
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ao anterior, tem recebido especial importância pelas pesquisas nos últimos anos e possui 

tendência de crescimento, revelando-se um tema significativo para futuras pesquisas. 

O sistema de inovação chinês tem sido o mais estudado nos últimos anos, bem como o 

russo e o brasileiro. Na tentativa de analisar a eficiência dos sistemas, as principais técnicas 

utilizadas têm sido a análise de regressão e a análise de fatores. Além disso, a análise do 

contexto em que cada SNI está inserido, continua sendo um fator primordial para sua melhor 

compreensão. 
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