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Resumo:O principal objetivo deste estudo é explorar os efeitos da inovação e da P&D no desempenho
organizacional. Os dados dessa pesquisa foram coletados de forma secundária pelo acesso às pesquisas
de inovação de 5 períodos no site da PINTEC-IBGE. Primeiramente as ideias foram embasadas em
referenciais teóricos de autores que já pesquisaram nessa mesma área. Com a utilização, do programa
Excel foi feita a regressão múltipla e os dados foram analisados por fator de segurança, análise de
regressão. Também foi demonstrado e explicado os modelos estatísticos utilizados para a análise,
expondo o modelo empírico deste trabalho. Os resultados revelam os efeitos positivos dos investimentos
financeiros em inovação sobre o desempenho da empresa. Algumas limitações deste estudo para uma
investigação futura também foram discutidas
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1. INTRODUÇÃO  

Ainda que os resultados da inovação não sejam explicitamente diretos e rápidos, ela 

pode ser usada para gerar capacidades dinâmicas com o intuito de mudar o ambiente da empresa 

(TEECE, 1997) e com objetivo de obter vantagens para ser o primeiro (LIBERMAN; 

MONTOGOMERY, 1998), ou reagir rapidamente às mudanças do mercado (COHEN; 

LEVINTHAL, 1990). O significado da inovação, também observado no estudo de Fagerberg 

(2004), afirma que os países inovadores tinham níveis mais elevados de produtividade e renda 

do que os menos inovadores. Inovação foi definida em muitas e diferentes perspectivas por 

vários estudiosos. Damanpour e Goplakrishnan (2001) definiram inovação como “a aceitação 

de qualquer ideia ou comportamento relacionado a um produto, serviço, sistema, dispositivo, 

política ou programa que é novo para a organização adotante”. No mesmo contexto, Nohria e 

Gulati (1996) definiram inovação como “a inclusão de qualquer política, programa, estrutura, 

processo ou qualquer mercado ou produto que um gerente percebe para ser verdade”. Thompson 

(1965) definiu a inovação como “a geração, aceitação e implementação de novas ideias, 

produtos, processos ou serviços”. Amabile (1996) apresentou como breve definição de 

inovação a implementação bem sucedida de ideias criativas dentro de uma organização.  

Em suma, o núcleo de inovação é a novidade de uma ideia que por sua vez melhora o 

desempenho organizacional (CAMISÓN; ZOMOZA, 2004). Esta definição fornece base para 

esta pesquisa, de mais a mais o foco deste estudo é analisar a relação inovação e desempenho. 

Apesar do fato de haver numerosos estudos conceituais em relação a este, estudos empíricos e 

analíticos são limitados em termos de número e nível de análise. Como Prajogo (2006) 

constatou, a inovação na indústria de transformação é mais radical e tem um impacto mais forte 

sobre desempenho do que no setor de serviços, portanto, esta pesquisa é conduzida em setor de 

transformação.  

No título a seguir, este artigo revisa a fundamentação teórica. Isto é imediatamente 

seguido por uma detalhada especificação da metodologia de pesquisa. Depois disso, os 

resultados empíricos são apresentados e discutidos. A parte final do artigo apresenta as 

discussões sobre a base de resultados da investigação, descreve algumas limitações inerentes e 

fornece algumas orientações para futuras pesquisas.  

2. REVISÃO DA LITERATURA  

2.1 INOVAÇÃO 

Não há maneira de falar sobre inovação sem falar em criatividade. A palavra inovação 

vem do latim e significa inventar ou criar algo novo. É importante diferenciar, de forma 

simplificada, a criatividade da inovação, tomando a criatividade como a ideia e a inovação como 

implementação de tal ideia, tornando a inovação dependente da criatividade, que por sua vez, 

não depende da inovação. Alencar (1993) considera a criatividade inerente ao indivíduo, e suas 

habilidades criativas, passíveis de estímulo e desenvolvimento mediante treino, cabendo às 

organizações desenvolver ambiente favorável à criatividade, inclusive com políticas de 

incentivo para ir além da valorização do profissional. Muitas das grandes organizações chegam 

a pagar, parcialmente ou totalmente, curso superior e/ou de especialização para estimular seus 

funcionários a buscarem conhecimento, tal ação está associada ao fato de que, quando se 

adquire conhecimento, aumenta-se a capacidade de pensamento do indivíduo e 

consequentemente sua capacidade de criatividade, que é a “matéria-prima” para se produzir 

inovação.  
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Outra peça chave no processo de inovação, que não pode passar despercebido em um 

artigo como este, é o empreendedor. Para Drucker (1998), o empreendedor, considerado como 

a base da inovação, percebe quais mudanças são necessárias para a empresa. O empreendedor 

encontra nas mudanças uma nova oportunidade. 

Como este artigo objetiva verificar os efeitos da inovação no desempenho da empresa, 

é importante, primeiramente, definir inovação. Inovação significa renovar ou fazer algo novo. 

Segundo o autor Drucker (1998), inovação é a habilidade de transformar um recurso que já 

existe em algo que gere riqueza. Qualquer ação de mudança que leve a um aumento na 

capacidade de produção de riqueza pode ser entendida como inovação (DRUCKER, 1987). 

Rogers e Shoemaker (1971) dizem que a inovação pode ser uma nova ideia, prática ou também 

um novo material a ser usado para constituir um produto já existente. A globalização e a enorme 

concorrência entre as grandes, médias e pequenas empresas fazem com que estas substituam 

formas antigas de produção, consumo e tecnologias por novas formas.  Atualmente a inovação 

é uma necessidade e se caracteriza como uma regra de sobrevivência e de crescimento 

empresarial no mercado (CRIBB, 2007). 

Este artigo toma como objeto de pesquisa as indústrias do setor de transformação 

brasileiras, indústrias em grande parte de base tecnológica e de manufatura, nota-se a 

importância dos processos e produtos de tais empresas e consequentemente a importância de se 

inovar nos mesmos. O efeito das capacidades de inovação do processo no desempenho da 

empresa é medida pelo desenvolvimento de capacidades de inovação de produto (CAMISÓN; 

LÓPEZ, 2012). Nesse sentido a inovação do produto ou processo é um dos principais fatores 

que contribuem para o sucesso desse tipo de organização. O desenvolvimento de um produto 

ou processo novos e a inovação destes é uma estratégia importante para o aumento da 

quantidade de mercado e desempenho do negócio. Os estudos mostraram que o 

desenvolvimento de um produto ou processo novo tem impacto positivo sobre o desempenho 

da empresa (ETTLIE; REZA, 1992). 

Nem toda novidade pode ser considerada, necessariamente, uma inovação, pois, 

segundo Zaltman (1973), enquanto toda inovação implica em mudança, nem toda mudança 

implica em inovação. Vale lembrar a diferenciação entre a “originalidade” e a “novidade”, onde 

o que é original parte de um ponto inicial nunca antes partido, enquanto que o que é novo se 

refere ao caráter ou qualidade nova, mas referente a algo já existente.  

O estudo de Jiménez e Sanz Valle (2010) confirmou relação positiva entre inovação e 

desempenho da empresa. O estudo fornece evidência adcional a literatura em que a inovação 

tem um efeito positivo sobre o desempenho. O mesmo conteúdo é suportado pelo estudo de 

Calantone (2002). A análise do autor mostra que a capacidade de inovação tem relação positiva 

com o desempenho da empresa. Também, segundo Calantone (2002), quanto maior a orientação 

de aprendizagem, maior será a capacidade de inovação da empresa. Portanto, é nescessário um 

estímulo à aprendizagem por conta dos gestores das empresas, para aumentar sua capacidade 

inovadora. Conclui o autor que, quanto maior a capacidade de aprendizagem, maior será o 

desempenho organizacional e quanto maior a capacidade de inivação da organização, maior 

será o desempenho organizacional. 

Em suma, inovar é criar uma nova solução para um novo problema, que passa a existir 

de acordo com o decorrer do tempo, evolução das tecnologias, ciências, sociedades. Bessant e 

Tidd (2009) dizem que não há forma definida para que algo seja considerado inovação ou não, 

ou seja, essa solução pode ser um novo método de trabalho, uma ideia inédita, uma 
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reformulação de algo já existente, e não apenas em um produto novo. Muitas vezes as pessoas 

tendem a imaginar um conceito de inovação ligado a um novo produto ou tecnologia, mas a 

inovação abrange muitas outras áreas, como, por exemplo, uma nova estratégia de marketing 

visual, onde a propaganda e a publicidade inovam diariamente na maioria das sociedades atuais.   

2.2 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

A P&D abrange várias atividades organizacionais e a sua sigla pode ser enquadrada em 

duas vertentes: a pesquisa e o desenvolvimento. Segundo Jung (2004), P&D é a junção da 

pesquisa e do desenvolvimento, de forma que a pesquisa é o instrumento para se alcançar novos 

conhecimentos, enquanto que desenvolvimento é referente à utilização desses novos 

conhecimentos nos processos para se chegar a melhores resultados na prática. Uma analogia 

comparativa entre a inovação e o P&D pode ser feita, onde a “pesquisa” corresponderia à ideia, 

ou conhecimento intangível, enquanto que o “desenvolvimento” corresponderia à ação de 

inovar, de forma mais tangível.  

A inovação e a P&D devem ser unidas, pois advêm-se da necessidade de se manter um 

bom desempenho da organização, de forma que seja feito um bom planejamento e execução de 

tarefas, projetos e processos. É importante a relação de encadeamento entre o planejamento 

estratégico e o planejamento de tecnologia estratégica para a inovação. (HENDERSON; 

SIFONIS, 1998). 

Segundo Moura (2008), a P&D pode ser um dos fatores determinantes de diferencial 

competitivo de uma organização, aumentando sua competitividade e capacidade de inovação. 

Com isso, as organizações têm maior possibilidade de sucesso ao enfrentar crises e prosperarem 

devido à inovação. 

É importante a união entre à inovação a P&D, pois se advêm da necessidade de se 

manter o foco das corporações, para a inovação, com vistas a garantir não só o planejamento, 

mas, também, as políticas e a execução corporativa e tecnológica.  

Muito se fala dos benefícios e importância da Pesquisa e Desenvolvimento, porém, há 

certa dúvida por parte das pequenas e médias organizações a respeito da criação de um 

departamento de P&D, quanto à efetividade das ideias inovadoras influenciarem positivamente 

o desempenho da empresa. Somada essa descrença à escassez de recursos financeiros, resulta-

se em grande cautela no investimento em pesquisas e desenvolvimento.  

2.3 DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 

Atualmente, os valores das grandes organizações estão voltados ao resultado. Tais 

organizações apresentam uma complexidade de funções em sua constituição, tornando 

necessário o entrosamento entre os diversos setores e equipes de uma organização para que se 

consiga um maior desempenho e se alcance, assim, o resultado esperado. As empresas buscam, 

sempre, aumentar o lucro, enquanto que nas organizações, mesmo as sem fins lucrativos, o 

recurso financeiro é imprescindível para seu sucesso e para o cumprimento de seus objetivos e 

suas obrigações. O desempenho financeiro é o objetivo do desempenho da organização. Ele 

inclui as medidas financeiras, como aumento lucro, retorno sobre o investimento e retorno sobre 

ativos (GOPALAKRISHNAM, 2000). 

O desempenho organizacional pode ser considerado como a variável dependente final 

de interesse de pesquisadores preocupados com praticamente qualquer área da administração 

(RICHARD, 2009). Entretanto a importância do desempenho organizacional não se traduz em 
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uma preocupação generalizada com as escolhas teóricas e metodológicas envolvidas na 

conceituação e mensuração do conceito. 

Importa ressaltar que o desempenho organizacional, representado pelo desempenho 

financeiro, não reflete de forma detalhada o desempenho organizacional, sendo uma forma de 

consideração geral a respeito da ‘saúde’ da organização. Os indicadores financeiros registram 

o efeito de decisões, não quando são tomadas, mas quando são concretizados seus resultados, 

o que pode ocorrer depois de certo tempo (EPSTEIN; MANZONI; KANJI, 1998; SÁ, 2002). 

As pesquisas sobre desempenho já acontecem há muito tempo. Kaplan e Norton (l996) 

comentam que, desde o período da revolução industrial, as organizações vêm desenvolvendo 

sistemas de medição inovadores, calcados em medidas financeiras. 

Segundo Hornec (1994), os indicadores de desempenho refletem os ‘sinais vitais’ da 

organização. Eles servem para mostrar às pessoas o que estão fazendo, como estão se saindo e 

se estão agindo como parte de um conjunto. Os indicadores de desempenho comunicam o que 

é importante para toda a organização. 

Marx (1983) diz que a inovação é fundamental para o desempenho financeiro, porém, 

não como resultante da ação inovadora de empresários, mas como forma de aumentar o valor 

de extração de mais-valia do trabalhador. Atualmente, com o crescimento dos capitais, ampliar 

a taxa de lucro é condição de sobrevivência das grandes, médias e pequenas organizações. 

Definida como característica da força de trabalho, a criatividade é parte da superestrutura, 

imaterial, portanto há certa dificuldade em controlá-la e acumulá-la. Ao capital não interessa 

qualquer criatividade, apenas aquela considerada, no contexto socioeconômico, capaz de 

resolver problemas relevantes (GARDNER, 2003). A inovação só pode ser considerada como 

tal quando está sobre forma de produto ou serviço que represente valor, ainda que a mensuração 

deste seja complexa e desestabilizadora do sistema geral de equivalência de trocas comerciais 

(GORZ, 2005), ou seja, ao sugerir uma inovação, ao buscar um processo de inovação, deve-se 

levar em consideração que esta deve ser financeiramente viável para a organização e seu 

benefício deve necessariamente ser maior do que o esforço para realizá-la, de acordo com as 

condições de custo/benefício ou esforço/benefício determinadas pela organização na qual se 

pretende inovar. 

É necessário certo cuidado em relação à utilização dos recursos financeiros da 

organização para pesquisa, o desenvolvimento e implementação da ideia inovadora, pois inovar 

envolve lidar com muitos riscos, portanto a inovação se baseia na capacidade que a invenção 

tenha de produzir receita. Drucker (1987) diz que as “ideias brilhantes” não se convertem em 

inovação na maioria das vezes, pois a receita não ultrapassa os custos e esforços criação e 

implementação das ideias.  

2.3 ECONOMETRIA 

A análise de regressão múltipla foi realizada para analisar os efeitos da inovação na 

pesquisa PINTEC, no setor de transformação, considerando 33 atividades deste setor. É 

importante a análise de alguns resultados da regressão, são eles os valores obtidos pelo R²,  “R² 

Ajustado”, valor-P e Resíduos.  

Primeiramente, considera-se útil se esclarecer este termo. O R² da regressão é a fração 

da variância da amostra de Yi explicada (ou prevista) pelos regressores. De modo equivalente, 

o R² é igual a um menos a fração da variância de Yi não explicada pelos regressores. O R² da 
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uma estimativa inflada de quão bem a regressão se ajusta aos dados. Uma forma de corrigir isso 

é deflacionar ou reduzir o R² em algum fator; é o que o R² ajustado faz.   

O R² ajustado, ou R² , é uma versão modificada do R² que não necessariamente aumenta 

quando um novo regressor é adcionado (STOCK; WATSON, 2004). O R² ou um R²  próximos 

de um significa que os regressores são bons em prever os valores da variável dependente na 

amostra, neste caso a variável “Desempenho”, e um R² ou um R²  próximos de zero significa 

que os regressores não são bons. Isso faz com que essas estatísticas sejam resumos úteis da 

capacidade explicativa dos regressores. Segundo Gujarati (2006), o R² ajustado penaliza a 

inclusão de regressores pouco explicativos. 

O valor-P, é o indicador da chance de erro da regressão e do nível de significância das 

variáveis independentes em relação ao seu impacto na variável dependente. O nível de 

confiança dessa regressão é de 95%, sendo este o percentual mais usados em estudos que 

servem de base para a tomada de decisão, consideram-se impactantes as variáveis que têm nível 

de significância menor do que 5%, porém se o valor percentual do valor-P for igual ou maior 

do que 5% mostra que a variável em questão não impacta significativamente a variável 

dependente. 

Outro ponto de importante destaque para análise é o valor residual. De forma que o 

resíduo é a diferença entre o valor real da variável dependente e seu valor médio estimado, ou 

valor previsto para aquele período.  

3 JUSTIFICATIVA 

No estudo de Hall (1987) sobre empresas americanas públicas do setor de manufatura, 

ele relacionou os indicadores de gastos com Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e 

investimentos de capital com a taxa de crescimento em dois períodos (1976-1979 e 1976- 1983). 

Os resultados mostraram que as empresas que não possuem programas de P&D cresceram, em 

média, 1% a 2% menos do que as empresas que possuem esses programas, no período de 1976 

a 1983. Além disso, o autor identificou que o investimento em P&D tem o dobro de eficiência 

do que o investimento em capital relativo ao efeito no percentual de crescimento. 

Os pesquisadores organizacionais são da opinião de que a adoção da inovação é um 

veículo principal para a adaptação e mudança com o intuito de melhorar o desempenho 

organizacional da empresa, especialmente sob condições como a escassez de recursos, o 

ambiente de dinâmica empresarial, a concorrência intensa e as novas exigências dos clientes 

para uma melhor qualidade (JANSEN, 2006; ROBERTS; AMIT, 2003). Hitt (1991) argumenta 

que a competitividade estratégica pode ser concretizada por parte das empresas, através do 

desenvolvimento de novas tecnologias. Portanto, a única maneira para uma empresa ganhar 

uma vantagem competitiva sustentável é, invariavelmente, atualizar seus processos e atividades 

através da inovação (PORTER, 1990; DREW, 1997). 

O trabalho traz contribuições ao âmbito de pesquisas de inovação e também às empresas 

que podem se beneficiar das informações e resultados aqui apresentados, verificando a relação 

positiva entre a inovação e o desempenho da empresa de maneira quantificada. As empresas 

podem se beneficiar de investir em sua capacidade para a inovação de produto e de processo 

(MOL; BIRKINSHAW, 2009). Essa pesquisa importa, pois muitas das organizações adotam a 
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Inovação e a P&D como estratégia ou como diferenciais competitivos, o que torna importante 

verificar a eficácia no desempenho organizacional. 

4 METODOLOGIA  

Os dados dessa pesquisa foram obtidos através de dados secundários. Essa pesquisa é 

tomada como exploratória e sua análise de dados foi feita de forma quantitativa através de 

regressão múltipla.    

Os dados foram coletados das pesquisas PINTEC, desenvolvidas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A PINTEC objetiva a construção de indicadores 

setoriais nacionais e, no caso da indústria, também regionais das atividades de inovação e P&D 

das empresas brasileiras. Os dados são referentes aos anos de 2000, 2003, 2005, 2008 e 2011. 

Embora a pesquisa PINTEC apresentasse dados de diversos setores industriais, foram 

selecionados apenas os dados do setor da indústria de transformação, tomados como mais 

relevantes para esta pesquisa. Prajogo (2006) constatou que inovação na indústria de 

transformação é mais radical e tem um impacto mais forte sobre desempenho do que no setor 

de serviços. 

Das atividades Selecionadas da Indústria, no setor de transformação, foram selecionadas 

33 atividades, pois embora as pesquisas apresentassem um número maior de atividades, apenas 

33 eram comuns aos 5 períodos.  

Quanto às variáveis, será considerada a “Receita líquida” das indústrias como variável 

Proxy de “Desempenho”, também será considerada a “Atividades internas de Pesquisa e 

Desenvolvimento” como variável Proxy de “P&D” e, por último, será considerada a variável 

“Investimento Total” como variável Proxy de “Inovação”. Variável proxy é aquela utilizada 

para substituir outra de difícil mensuração e que se presume guardar (NBR 14.653).  

A variável “Desempenho” é definida como variável dependente, enquanto as demais 

variáveis são definidas como independentes, pois não sofrem influência direta da variável 

“Desempenho”. 

O modelo de regressão múltipla estende o modelo de regressão com uma única variável 

para incluir variáveis adicionais como regressores. Esse modelo permite estimar o efeito da 

variação em uma variável (X1i) sobre Yi mantendo constantes os outros regressores, X2i, X3i e 

assim por diante (STOCK; WATSON, 2004). Será feita análise de regressão múltipla segundo 

o modelo estatístico de regressão múltipla que é 

Yi= β0+ β1 X1i + β2 X2i + 
… + βk Xki +

 
ui, i= 1,…, n. 

Onde:  

 Yi é a i-ésima observação da variável dependente; X1i, X2i,…, Xki 

são as i-ésimas observações sobre cada um dos k regressores e ui é o termo de 

erro. 

  β1 é o coeficiente da declividade de X1, β2 é o coeficiente de X2 

etc. O coeficiente β1 é a variação esperada em Y resultante da variação unitária 

em X1i, mantendo constantes X2i, …, Xki. Os coeficientes dos outros Xs são 

interpretados do mesmo modo (STOCK, WATSON 2004).  
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Para a tabulação, regressão e organização dos dados foi utilizado o software Excel 2016, 

onde os dados foram listados de forma ordenada e em seguida feita a regressão através da 

ferramenta ‘Análise de dados’ do programa.  

4.1 MODELO EMPÍRICO 

O modelo de regressão múltipla deste trabalho foi desenvolvido de acordo com o 

modelo de regressão múltipla apresentado por Stock e Watson (2004): 

RLi= β0+ β1 ITIi + β2 IPDi +
 ui, i= P,…, n. 

Onde RL é a sigla correspondente a “Receita Líquida”, que por sua vez é a variável 

proxy de “Desempenho” neste estudo. ITI é a sigla correspondente a “Investimentos Totais em 

Inovação”, que é a variável Proxy de “Inovação” neste estudo. IPD é a sigla correspondente a 

“Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento” neste estudo. Por último P é a variável para 

indicar o período de pesquisa referente a regressão, como nesta pesquisa por exemplo: 2000, 

2003, 2005, 2008 e 2011.     

RL é a variável dependente, explicada pelas variáveis ITI e IPD. O coeficiente β0, de 

forma simples, é o valor de RL para X=0 (não representado por possuir valor nulo). O erro 

padrão da regressão estima o desvio padrão do termo de erro u.       

5. RESULTADOS 

A regressão múltipla foi feita na pesquisa PINTEC, no setor de transformação, 

considreando 33 atividades deste setor em 5 períodos, sendo eles correspondentes aos anos de: 

2000, 2003, 2005, 2008 e 2011. Foram elaborados, os gráficos demonstrativos de resíduos e da 

previsão.  

No período de 2000, com um R² de 98,43%, as variáveis independentes, Inovação e 

P&D, explicam 98,33% da variável dependente, Desempenho. O R² ajustado não mostra 

penalidades. Analisando o valor-P, considerando que o nível de confiança da regressão foi de 

95%, temos um percentual de significância em ITI de 0,00% e um percentual de significância 

de IPD de 0,13%, o que prova que as duas variáveis impactam na váriavel dependente, sendo 

que a variável ITI tem maior impacto que a IPD. A seguir, será apresentado um gráfico, Gráfico 

1, mostrando o valor residual, na cor laranja, e o valor previsto da variável dependente, na cor 

azul. Considera-se que o valor residual ideal seja o mais próximo de 0 possível. 

 

Gráfico 1 
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Fonte: Criado pelo autor 

No período de 2003, com um R² de 99,17%, as variáveis independentes, Inovação e 

P&D, explicam 99,12% da variável dependente, Desempenho. O R² ajustado não mostra 

penalidades. Analisando o valor-P, temos um percentual de significância em ITI de 0,00% e 

um percentual de significância de IPD de 0,01%, o que prova que as duas variáveis impactam 

na váriavel dependente, sendo que a variável ITI tem maior impacto que a IPD. A seguir será 

apresentado um gráfico, Gráfico 2, mostrando o valor residual, na cor laranja, e o valor previsto 

da variável dependente, na cor azul. Considera-se que o valor residual ideal seja o mais próximo 

de 0 possível. 

Gráfico 2 

 

Fonte: Criado pelo autor 

No período de 2005, com um R² de 98,40%, as variáveis independentes, Inovação e 

P&D, explicam 98,29% da variável dependente, Desempenho. O R² ajustado não mostra 

penalidades. Analisando o valor-P, temos um percentual de significância em ITI de 0,00% e 
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um percentual de significância de IPD de 4,87%, o que prova que as duas variáveis impactam 

na váriavel dependente, sendo que a variável ITI tem maior impacto que a IPD. Neste período 

a variável ITI demonstrou o menor impacto em relação aos períodos anteriores. A seguir será 

apresentado um gráfico, Gráfico 3, mostrando o valor residual, na cor laranja, e o valor previsto 

da variável dependente, na cor azul. Considera-se que o valor residual ideal seja o mais próximo 

de 0 possível. 

Gráfico 3 

 

Fonte: Criado pelo autor 

No período de 2008, com um R² de 99,03%, as variáveis independentes, Inovação e 

P&D, explicam 98,96% da variável dependente, Desempenho. O R² ajustado não mostra 

penalidades. Analisando o valor-P, temos um percentual de significância em ITI de 0,00% e 

um percentual de significância de IPD de 63,84%, o que prova que apenas a variável ITI 

impacta significativamente na variável dependente e que a chance de erro dos dados da 

regressão não dá credibilidade de confiança quanto aos impactos da variável IDP na variável 

dependente.   

Gráfico 4 
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Fonte: Criado pelo autor 

No período de 2011, com um R² de 99,58%, as variáveis independentes, Inovação e 

P&D, explicam 99,55% da variável dependente, Desempenho. O R² ajustado não mostra 

penalidades. Analisando o valor-P, temos um percentual de significância em ITI de 0,00% e 

um percentual de significância de IPD de 87,92%, o que prova que apenas a variável ITI 

impacta significativamente na variável dependente e que a chance de erro dos dados da 

regressão não dá credibilidade de confiança quanto aos impactos da variável IDP na variável 

dependente. A seguir será apresentado um gráfico, Gráfico 5, mostrando o valor residual, na 

cor laranja, e o valor previsto da variável dependente, na cor azul. Considera-se que o valor 

residual ideal seja o mais próximo de 0 possível. 

 

Gráfico 5 

 

Fonte: Criado pelo autor 
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Também foi elaborada uma tabela com a média dos valores dos 5 períodos e, nela, feita 

outra regressão apresentando um R² de 99,12%, em que as variáveis independentes, Inovação e 

P&D, explicam 99,06% da variável dependente, Desempenho. O R² ajustado não mostra 

penalidades. Analisando o valor-P, temos um percentual de significância em ITI de 0,00% e 

um percentual de significância de IPD de 47,86%, o que prova que apenas a variável ITI 

impacta significativamente na variável dependente e que a chance de erro dos dados da 

regressão não dá credibilidade de confiança quanto aos impactos da variável IDP na variável 

dependente. A seguir será apresentado um gráfico, Gráfico 6, mostrando o valor residual, na 

cor laranja, e o valor previsto da variável dependente, na cor azul. Considera-se que o valor 

residual ideal seja o mais próximo de 0 possível. 

 

Gráfico 6 

 

Fonte: Criado pelo autor 
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identificada, de forma geral, uma relação positiva entre inovação e desempenho organizacional 

na pesquisa de Bowen (2010).  

Os resultados mostram que todas as hipóteses de estudo são empiricamente suportadas. 

As limitações deste estudo se dão pelo fato de que este artigo não busca um nível de 

complexidade estatística alta, de forma que autores que venham a abordar este tema utilizando 

métodos estatísticos de regressão possam abordar avaliações mais complexas considerando um 

maior número de variáveis da ferramenta.  
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