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RESUMO 

Esta tese busca investigar a dinâmica espacial da atividade tecnológica, padrão regional de 

especialização e diversificação tecnológica no Brasil. Para isto, são construídos três ensaios, a 

partir da abordagem teórico-analítico da Geografia Econômica Evolucionária (GEE). A 

principal base de dados contida neste estudo refere aos 40.560 pedidos de patentes de invenção 

provenientes do Banco de Dados Estatísticos de Propriedade Intelectual (BADEPI) do Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI), para o período de 2000 a 2011. No escopo de análise 

do quadro regional, as mesorregiões geográficas do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) constituem a unidade espacial básica. Neste contexto, o primeiro ensaio 

investiga a distribuição espacial da atividade tecnológica e a caracterização de seu padrão de 

crescimento. Procura-se, para tanto, propor uma tipologia espacial inédita correspondente: a 

tipologia sub-regional do padrão tecnológico brasileiro (PTec) (Alta tecnologia, Estacionária, 

Desenvolta e Baixa tecnologia) serve como base para caracterizar o comportamento, padrões e 

desempenho tecnológico regional neste estudo. O segundo ensaio investiga as transformações 

ocorridas na estrutura da especialização tecnológica regional, bem como a evolução e 

desempenho do padrão tecnológico regional brasileiro ao longo do período considerado. Tendo 

como instrumental a tipologia PTec é analisada a mudança da distância da posição relativa do 

padrão tecnológico regional em relação à mesorregião historicamente mais desenvolvida, a 

Metropolitana de São Paulo, a mobilidade e a persistência da especialização tecnológica, 

seguida da presença da dependência da trajetória e cumulatividade da atividade tecnológica 

regional no Brasil. Por último, o terceiro ensaio utiliza o modelo de probabilidade linear para 

dados em painel de efeito fixo e propõe identificar os determinantes na entrada de novas 

especializações tecnológicas regionais, em particular o efeito da densidade do relacionamento 

tecnológico, complexidade tecnológica regional e conexão inter-regional da tecnologia no 

Brasil. Nossos principais resultados mostram: (i) elevada concentração da atividade inventiva 

na sub-região Alta tecnologia; (ii) espraiamento da produção tecnológica em direção a sub-

região Desenvolta; (iii) esvaziamento da atividade inventiva e especialização tecnológica na 

sub-região Baixa tecnologia; (iv) estagnação dos esforços inventivos na sub-região Estagnada; 

(v) predomínio da mobilidade da especialização tecnológica regional frente a persistência; (vi) 

associação positiva do path dependence na especialização tecnológica regional; em particular 

nas sub-regiões Desenvolta e Estacionária; (vii) baixa cumulativa da atividade tecnológica 

regional; (viii) por fim, a complexidade tecnológica regional e conexão inter-regional da 

tecnologia podem ser relevantes na construção de novas especializações tecnológicas regionais 

no Brasil, quanto o tamanho da tecnologia e crescimento econômico regional, especialmente 

nas sub-regiões Alta tecnologia e Estacionária. Por outro lado, a densidade do relacionamento 

tecnológico pode limitar a entrada de novas vantagens tecnológicas regionais no Brasil, 

resultado que difere das principais regiões inerentes a economias desenvolvidas. Logo, nossas 

evidências ampliam as discussões não só quanto à dinâmica espacial e atualização tecnológica 

regional em um país longe da fronteira tecnológica, como também corrobora (e diferem) para 

estudos anteriores. 

Palavras-chave: Padrão tecnológico; dinâmica tecnológica; especialização tecnológica; 

diversificação tecnológica.  

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

In this thesis, we analyze spatial dynamics of technology, regions' patterns of technological 

specialization, and diversification along the development process in Brazil. For this, three 

essays are built, from the theoretical-analytical approach of Evolutionary Economic Geography 

(EEG). The analysis is based on more than forty thousand patent applications from the 

Intellectual Property Statistical Database (BADEPI) of the National Institute of Industrial 

Property (INPI), for the period from 2000 to 2011. In the analysis of the table regional, the 

geographic mesoregions of the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) constitute 

the basic spatial unit. In this context, the first essay investigates the spatial distribution of 

technological activity and the characterization of its growth pattern. Therefore, we seek to 

propose a corresponding unique spatial typology: The sub-regional typology of the Brazilian 

technological standard (PTec) (High Technology, Stationary, Developed, and Low 

Technology) serves as a basis for characterizing the behavior, and standards, and regional 

technological performance in this study. The second essay investigates the transformations that 

occurred in the structure of regional technological specialization, as well as the evolution and 

performance of the Brazilian regional technological standard over the period considered. Using 

the PTec typology as an instrument, the change in the distance of the relative position of the 

regional technological pattern in relation to the historically more developed mesoregion, the 

Metropolitan of São Paulo, the mobility and persistence of technological specialization, 

followed by the presence of path dependence and cumulativeness of regional technological 

activity in Brazil. Lastly, the third essay uses the linear probability model for fixed effect panel 

data. It proposes to identify the determinants of the entry of new regional technological 

specializations, particularly the effect of technological relatedness density, knowledge 

complexity, and interregional technology connection in Brazil. Our main results show: (i) high 

concentration of inventive activity in the High Technology sub-region; (ii) spreading of 

technological production towards the Developed sub-region; (iii) emptying of inventive activity 

and technological specialization in the Low Tech sub-region; (iv) stagnation of inventive efforts 

in the Stagnated sub-region; (v) predominance of mobility of regional technological 

specialization in the face of persistence; (vi) positive association of path dependence on regional 

technological specialization; in particular in the Developed and  Stationary sub-regions; (vii) 

cumulative decline in regional technological activity; (viii) finally, knowledge complexity and 

inter-regional connection of technology may be relevant in the construction of new regional 

technological specializations in Brazil, regarding the size of the technology and regional 

economic growth, especially in the High Tech and Stationary sub-regions. On the other hand, 

the technological relatedness density may limit the entry of new regional technological 

advantages in Brazil, a result that differs from the main regions inherent to developed 

economies. With this in mind, our evidence expands discussions about spatial dynamics and 

regional technological updating in a country far from the technological frontier and corroborates 

(and differs from) previous studies. 

Keywords: Technological standard; technological dynamics; technological specialization; 

technological diversification. 
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APRESENTAÇÃO 

Este estudo debruça-se sobre a dinâmica espacial da atividade tecnológica no Brasil no período 

2000-2011. De modo geral, visa investigar em que medida as regiões brasileiras conseguiram 

construir neste período novas atividades tecnológicas, o que coloca novos entrantes regionais 

no mapa da produção do conhecimento tecnológico e pode contribuir para o desenvolvimento 

de novas vantagens tecnológicas regionais no Brasil. Além disso, busca investigar se fatores na 

dinâmica tecnologia-região, tais como a complexidade tecnológica, densidade do 

relacionamento tecnológica (technological relatedness density) e conexão inter-regional da 

tecnologia, favorecem a probabilidade da entrada de novas especializações tecnológicas 

regionais, tal como nos países desenvolvidos (BALLAND; RIGBY, 2017; PETRALIA; 

BALLAND; MORRISON, 2017). 

A análise do processo de especialização e diversificação tecnológica, amplamente 

investigado pelo menos nos últimos 30 anos (ARCHIBUGI; PIANTA, 1992; BALLAND; 

BOSCHMA, 2021; BALLAND et al., 2018; MALERBA, FRANCO; ORSENIGO, LUIGI; 

PERETTO, 1997; MONTRESOR; QUATRARO, 2017; RUIZ, 2019), será situado diante de 

uma perspectiva evolucionária no âmbito regional de uma economia em desenvolvimento de 

renda média1, como é o caso do Brasil, o que é pouco usual nessa literatura. Embora a análise 

das economias em desenvolvimento  não seja novidade para a disciplina da Geografia 

Econômica, é uma contribuição significativa para a literatura da Geografia Econômica 

Evolucionária, onde diferenças geográficas segundo níveis de desenvolvimento muitas vezes 

são colocadas em segundo plano em comparação com as diferenças em nível global.  

A especialização tecnológica será identificada a partir das vantagens comparativas pelo 

indicador de vantagem tecnológica revelada, enquanto a diversificação a partir das vantagens 

absolutas pelo desenvolvimento de novas especializações em novas áreas tecnológicas em uma 

determinada localidade (BALLAND et al., 2018; BALLAND; RIGBY, 2017; PETRALIA; 

BALLAND; MORRISON, 2017; RIGBY, 2015). Isto é, a diversificação será identificada como 

um processo de acumulação de competências pela ramificação que dá origem a novas atividades 

 
1 Segundo o Banco Mundial (WORLD BANK, 2017), atualmente o Brasil é classificado como um país de renda 

média-alta, isto é, possui Renda Nacional Bruta per capita no intervalo de US$ 4.096 a US$ 12.695. Tais 

características, em média, representam que o país desfruta de um melhor padrão de vida em comparação com as 

economias de renda média baixa e baixa renda (MATANDARE, 2018). 
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dentro das regiões (FRENKEN; BOSCHMA, 2007). Neste contexto, a especialização e 

diversificação tecnológica não serão consideradas concorrentes no padrão tecnológico regional, 

sendo admissível a ocorrência desses processos em determinada localidade, pois regiões mais 

inventivas apresentam especialização em distintas tecnologias e diversificam suas 

competências tecnológicas (BALLAND et al., 2018; HUALLACHÁIN; LEE, 2010; 

PETRALIA; BALLAND; MORRISON, 2017).  

A relevância deste estudo é fundamentada na importância da produção do conhecimento 

pelo espaço econômico como a chave para a compreensão da geografia desigual de crescimento 

e desenvolvimento (BALLAND; BOSCHMA; RAVET, 2019; BOSCHMA; MARTIN, 2010; 

KOGLER, 2015). As regiões que apresentam altos esforços tecnológicos geram vantagem em 

seus produtos comercializáveis, com tendência a serem traduzidos em crescimento econômico 

regional (BALLAND; RIGBY, 2017; PETRALIA; BALLAND; MORRISON, 2017; 

BOSCHMA; FRENKEN, 2018; MONTRESOR; QUATRARO, 2017). Os esforços 

tecnológicos envolvem processos criativos e inovativos entre diversas formas do conhecimento 

e sua aplicação, bem como interação entre os mercados, rotinas e arranjos institucionais 

localizados (CRESCENZI; RODRÍGUEZ-POSE; STORPER, 2007).  

Do ponto de vista teórico-analítico, este estudo está inserido na literatura da Geografia 

Econômica Evolucionária (GEE) (BALLAND; BOSCHMA, 2021A; MONTRESOR; 

QUATRARO, 2017, 2019; PETRALIA; BALLAND; MORRISON, 2017; RIGBY, 2015). A 

irreverência desse corpo teórico reside em incorporar ideias da economia evolucionária2 para 

ajudar explicar como a paisagem econômica muda ao longo do tempo histórico, mas também 

como o espaço impacta a mudança do próprio sistema econômico, inclusive o tecnológico 

(BOSCHMA; MARTIN, 2010; HASSINK; KLAERDING; MARQUES, 2014).  

 
2 A abordagem da Economia Evolucionária (ou comumente denominada Neoschumpeteriana) (DOSI, 1988; 

NELSON; WINTER, 1982) entende a economia como um conjunto permanente de transformações, em que 

desequilíbrios, rupturas e saltos são fundamentais para o desenvolvimento econômico, e a ocorrência de inovações 

passa a ser vista como componente inerente ao sistema (MARQUES; ROSELINO; MASCARINI, 2019). Essa 

abordagem se apresentou na década de 1980 como uma alternativa à economia ortodoxa (mainstream) neoclássica, 

rejeitando a percepção do agente representativo, com racionalidade invariante (substantiva), tomador de decisão 

ideal e análises sob equilíbrio (DOSI, 1988; NELSON; WINTER, 1982). Como a crítica evolucionária à economia 

dominante atraiu muitos geógrafos econômicos, enquanto a economia evolucionária em si era basicamente a-

espacial (BOSCHMA; LAMBOOY, 1999), os geógrafos econômicos declararam desenvolver novos conceitos 

influenciados pela perspectiva evolucionária, sobretudo, a partir da década dos anos 2000 (BOSCHMA; 

FRENKEN, 2018; BOSCHMA; MARTIN, 2010). 
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A GEE despontou nos anos 2000 como um “novo paradigma”3 alternativo às análises 

das relações entre inovação e território calcadas nos pressupostos da ortodoxia neoclássica, bem 

como as análises de equilíbrio provenientes da Ciência Regional e da literatura da Nova 

Geografia Econômica (BOSCHMA; FRENKEN, 2018; BOSCHMA; MARTIN, 2010; 

HENNING, 2019; MARTIN; SUNLEY, 2007). Sua base teórica pluralista incorpora uma gama 

de abordagens teóricas e conceitos evolucionários, como o darwinismo generalizado, 

dependência da trajetória, teoria da complexidade e a economia política geográfica 

(BOSCHMA; FRENKEN, 2018). Essas noções e teorias apontam para novas maneiras de 

abordar nosso assunto no espaço econômico localizado como uma construção histórica. 

Possibilita, assim, que nossa atenção seja direcionada para processos e efeitos evolucionários 

diante da perspectiva dinâmica do desenvolvimento tecnológico no âmbito regional sob o 

espaço econômico de uma economia em desenvolvimento.  

A partir da perspectiva da GEE, as regiões passam a ser analisadas por meio de um 

processo contínuo de destruição criadora, referindo-se não apenas à capacidade em desenvolver 

novos conhecimentos tecnológicos ou processos que possam substituir as tecnologias 

tradicionais e torná-las obsoletas, mas também à capacidade de uma determinada região gerar 

novas atividades tecnológicas, relacionadas ou não a sua base técnica. Dessa forma, pela 

capacidade de adoção, geração e desenvolvimento tecnológico uma região se capacita a 

diversificar seu portfólio tecnológico para compensar e superar a destruição causada pela 

obsolescência de suas capacidades tecnológicas, que poderiam causar seu declínio competitivo 

no longo prazo (KOGLER, 2015).  

Nessa perspectiva, o conceito schumpeteriano de destruição criadora  é compatível com 

a ideia de que o sistema capitalista possui um caráter essencialmente progressivo, evolutivo e 

não estacionário desempenham um papel crítico nos estudos da GEE (KOGLER, 2015; 

BOSCHMA; FRENKEN, 2018; BOSCHMA; MARTIN, 2010). A noção de destruição criadora 

remete ao processo constante que revoluciona a estrutura econômica a partir de dentro, 

incessantemente, destruindo a velha estrutura e criando elementos novos. Isto é, o processo 

evolutivo dita o ritmo do desenvolvimento capitalista como apontado por Schumpeter (1942). 

 
3 A construção de um paradigma conciso ainda é um trabalho em andamento na GEE (GARCIA, 2010; KOGLER, 

2015). 
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A ideia de que regiões que possuem altos esforços tecnológicos geram vantagem 

competitiva, com tendência a traduzir em desenvolvimento econômico regional (MALERBA; 

MONTOBBIO, 2003; BOSCHMA; BALLAND; KOGLER, 2014; CRESCENZI; JAAX, 2017; 

MALERBA, FRANCO; ORSENIGO, LUIGI; PERETTO, 1997; MARTIN; SUNLEY, 2006), 

alavancou o debate e análise sobre a dinâmica espacial da especialização tecnológica 

(ARCHIBUGI; PIANTA, 1992; HUANG; MIOZZO, 2004; MANCUSI, 2003; RUIZ, 2008) e 

fatores que influenciam o surgimento de novas tecnologias e especializações tecnológicas 

regionais (BALLAND et al., 2018).  

Essa linha de estudos tem usado dados de patentes para investigar o potencial das regiões 

para diversificar em novas tecnologias a partir da densidade do relacionamento tecnológico 

(technological relatedness density). A ideia principal por trás da noção de densidade do 

relacionamento tecnológico é que as possibilidades de entrada de uma região em novas 

tecnologias são influenciadas pelo grau em que as tecnologias são conectadas entre si, onde a 

ligação entre duas tecnologias (ou mais) é geralmente medida por quanto elas compartilham em 

termos de conhecimento científico comum, princípios técnicos e necessidades comuns em geral 

(PETRALIA; BALLAND; MORRISON, 2017). O conceito do relacionamento sugere que a 

mudança tecnológica pode seguir um processo dependente da trajetória, no qual a produção de 

novos conhecimentos está vinculada ao conhecimento preexistente (DOSI, 1988). 

Boschma, Balland e Kogler (2014) e Rigby (2015) usaram medidas de technological 

relatedness entre classes de patentes para identificar a mudança tecnológica e descrever o 

surgimento de novas tecnologias nas cidades dos Estados Unidos. Eles construíram o espaço 

do conhecimento baseado no espaço-produto de Hidalgo e outros (2007) para determinar a 

relação entre tecnologias a partir da coocorrências  das classes tecnológicas citadas numa 

mesma patente. Esses estudos encontram evidências de que a probabilidade de entrada em uma 

nova tecnologia em uma região aumenta se o nível de relacionamento com as tecnologias 

existentes na localidade for elevado. Um nível elevado indica que o desenvolvimento de novas 

tecnologias na região explora a trajetória tecnológica da localidade, ou seja, o desenvolvimento 

tecnológico local não começa do zero, mas parte de tecnologias próximas às capacitações 

tecnológicas já existentes.  

Essa evidência também foi identificada em nível de países (PETRALIA; BALLAND; 

MORRISON, 2017) e tecnologias específicas (BALLAND; BOSCHMA, 2021; 
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MONTRESOR; QUATRARO, 2019) em economias avançadas. Sem exceção, esses estudos 

apontam que novas atividades tecnológicas tendem a se desenvolver mais facilmente em áreas 

tecnológicas próximas às existentes em uma determinada localidade. Em outras palavras, a 

densidade do relacionamento tecnológico importa na diversificação regional porque carregam 

a experiência passada e sinergias de proximidade entre tecnologias que favorecem o 

desenvolvimento de novas especializações tecnológicas locais. 

O papel da complexidade tecnológica regional na mudança regional também tornou-se 

um tema recorrente na academia e nas políticas públicas nas últimas décadas (BALLAND et 

al., 2018; BALLAND; RIGBY, 2017; PETRALIA; BALLAND; MORRISON, 2017; 

PINTAR; SCHERNGELL, 2022). A natureza da complexidade tecnológica está associada ao 

seu valor e qualidade, e sua medida está vinculada à não ubiquidade e diversidade no espaço 

tecnologia-região. Em essência, a noção e medida é derivada do trabalho pioneiro de Hidalgo 

e Hausmann (2009) que introduziu a noção de complexidade econômica para compreender a 

capacidade dos países de exportar grupos de produtos diversificados e não onipresentes entre 

países. Isso foi transferido para o conceito de complexidade do conhecimento tecnológico no 

nível regional (BALLAND; RIGBY, 2017) como um equivalente em termos de domínios 

tecnológicos que as regiões são capazes de produzir e de sua raridade. 

Segundo Balland e outros (2018) as tecnologias que são simples de imitar e que podem 

ser movidas facilmente no espaço tendem a ter pouco valor e, portanto, não fornecem uma fonte 

de geração de renda de longo prazo. As tecnologias mais complexas e difíceis de produzir são 

espacialmente mais rígidas e uma vez incorporadas no espaço, elas tendem a ser fontes de 

vantagem competitiva para as regiões nas quais são geradas. Assim, a complexidade do 

conhecimento tecnológico de uma determinada localidade incorporada em combinações não 

triviais de conhecimento científico e capacidade técnicas resultam no desenvolvimento de 

novas tecnologias não ubíquas e, portanto, com maior probabilidade de desenvolver  a 

diversificação regional de capacidades tecnológicas. 

Do mesmo modo, Balland e Rigby (2017) utilizando dados de patentes das regiões 

metropolitanas dos Estados Unidos demonstram que as regiões que produzem tecnologias 

simples, consolidadas e que podem ser prontamente imitadas (i.e., ubíquas) por outras regiões, 

tendem a ter baixa complexidade tecnológica. Ademais, os autores identificaram que a 

complexidade do conhecimento é distribuída de forma desigual nos Estados Unidos e as cidades 
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com a estrutura tecnológica mais complexa não são necessariamente aquelas com as maiores 

taxas de patenteamento. Portanto, regiões com estruturas tecnológicas complexas 

experimentam uma fonte privilegiada de vantagem competitiva, uma forma de monopólio 

espacial-tecnológico da qual extraem vantagem econômica e tecnológica. 

Além das evidências na escala regional, uma visão geral do tópico foi fornecida por 

estudos empíricos usando dados de patentes em escala global. Por exemplo, Petralia, Balland e 

Morrison (2017) utilizando a medida de complexidade do conhecimento tecnológico 

identificaram que um conjunto de 65 países selecionados seguem padrões claros de 

especialização tecnológica ao longo do seu desenvolvimento econômico, avançando para 

tecnologias mais complexas e valiosas à medida que crescem economicamente. Da mesma 

forma, Balland e outros (2018) forneceram evidências de que diversificar em tecnologias 

complexas é difícil para muitas regiões da União Europeia, embora seja mais fácil quando tais 

tecnologias estão mais próximas e relacionadas ao núcleo de conhecimento existente na região. 

Inclusive, os autores apontam que as regiões tendem a apresentar maior crescimento econômico 

se especializadas em tecnologias complexas relacionadas às tecnologias existentes na região, 

pela característica cumulativa e sinérgica do conhecimento. 

No geral, esses estudos demonstram que os países/regiões com bom desempenho 

econômico tendem a ter uma estrutura produtiva e tecnológica orientada para a produção de 

bens mais sofisticados e valiosos (HIDALGO et al., 2007; HIDALGO; HAUSMANN, 2009; 

PETRALIA; BALLAND; MORRISON, 2017). Assim, tecnologias que podem ser facilmente 

imitadas e difundidas no espaço econômico oferecem menos oportunidades para o sucesso da 

atividade inventiva, mudança regional e crescimento econômico. Em contraste, tecnologias não 

ubíquas, difíceis de replicar e movimentar, são consideradas uma possível fonte de vantagem 

competitiva para as regiões onde essas tecnologias estão localizadas (PINTAR; 

SCHERNGELL, 2022). 

Conforme esses estudos acima, evidências robustas, tanto no nível regional como na 

escala global e áreas tecnológicas específicas, são convincentes da presença de um vínculo entre 

mudança regional, relacionamento-proximidade tecnológica e complexidade tecnológica 

regional em economias avançadas. No entanto, faltam evidências quantitativas abrangentes em 

nível regional para os países retardatários, como é o caso do Brasil. Além disso, como a escala 

regional tornou-se uma unidade relevante de intervenção para os formuladores de políticas 



20 

 

 

públicas (ASHEIM; ISAKSEN; TRIPPL, 2019; EDER; TRIPPL, 2019), essa investigação 

torna-se de grande interesse analítico, empírico e científico.  

Outro fator locacional fonte da mudança tecnológica é relacionado à capacidade das 

economias regionais  de estabelecerem conexões inter-regionais, que possibilitam a construção 

de vantagem tecnológica em novos domínios tecnológicos (ASCANI et al., 2020). Isso porque 

a literatura argumenta que nem todos os tipos de conhecimento anteriormente existentes são 

combinados de forma igual e com sucesso, e os resultados de tais processos dependem do tipo 

de conhecimento colocado em contato em termos de seu conteúdo tecnológico (MIGUELEZ; 

MORENO, 2018). Além disso, alguns estudos apontam que, em algum ponto, os agentes 

localizados podem começar a combinar e recombinar o conhecimento local que eventualmente 

se torna redundante e menos valioso. Como resultado, o aprisionamento da trajetória 

tecnológica pode ocorrer (BOSCHMA, 2005), impactando o crescimento das regiões. 

Nesse sentido, as conexões inter-regionais possibilitam que as regiões obtenham acesso 

ao conhecimento externo que pode combater ou evitar a tendência das regiões ficarem 

aprisionadas tecnologicamente (BALLAND; BOSCHMA, 2021). Miguelez e Moreno (2018) 

argumentam que as regiões que carecem de certas capacidades tecnológicas podem diversificar 

se alavancarem contribuições de conhecimento provenientes de fontes externas e acessar o 

conhecimento além de suas fronteiras regionais em economias desenvolvidas. No entanto, 

como essa linha de pesquisa é incipiente no Brasil, há pouco entendimento de como as conexões 

inter-regionais podem afetar o desenvolvimento de novas atividades tecnológicas nas regiões 

brasileiras e, se forem considerados importantes, até que ponto essas conexões podem favorecer 

a especialização e diversificação regional. Novamente, existem muito poucas evidências 

sistemáticas a esse respeito na literatura nacional.  

No Brasil, em particular, há um esforço crescente em compreender a distribuição 

espacial da atividade tecnológica, sobretudo, em regiões mais desenvolvidas do país 

(ALBUQUERQUE et al., 2002, 2005; GONÇALVES, 2007A; MONTENEGRO; 

GONÇALVES; ALMEIDA, 2011). Esses estudos evidenciam que a distribuição da atividade 

inventiva-inovativa no Brasil ao longo dos anos 1990 a 2000 esteve concentrada em áreas mais 

desenvolvidas, as quais possuem capital humano mais qualificado, melhor infraestrutura 

tecnológica e amplo capital físico. Nessas regiões existe uma concentração de organizações 

públicas e empresas privadas que se beneficiam da co-localização, aglomeração e circulação 
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localizada de conhecimento no país (MEJDALANI, 2017; RODRIGUEZ; GONÇALVES, 

2017). Isto é, a distribuição espacial da atividade tecnológica no Brasil tende a estar associada 

aos sistemas institucionais que apoiam a difusão e troca de conhecimento, colaboração e 

interações fundamentais para os processos inventivos-inovativos. 

Além desses, outro conjunto de estudos buscaram investigar as transformações 

ocorridas na estrutura da especialização tecnológica no Brasil, bem como a evolução do seu 

desempenho em comparação a países selecionados (FEITOSA, 2015; RUIZ, 2008, 2019) e 

fatores territoriais que afetam a inovação em nível regional no país (ARAÚJO, 2014; 

MASCARINI; GARCIA; ROSELINO, 2020). A capacidade de criar e adaptar o conhecimento 

tecnológico é amplamente considerada como um importante motor para a competitividade das 

regiões. Isso porque a atividade tecnológica é considerada um mecanismo que pode gerar 

oportunidades tecnológicas e, então, especialização, mudança tecnológica e desempenho 

regional. 

Apesar da relevância desse corpo de estudos, grande parte da investigação empírica que 

analisa o padrão e evolução da atividade tecnológica no âmbito regional estão concentradas em 

economias desenvolvidas (BOSCHMA; BALLAND E KOGLER, 2014; MONTRESOR E 

QUATRARO, 2017). Para o caso brasileiro, as análises no nível regional ainda são incipientes, 

sobretudo, em investigar se fatores ao nível tecnologia-região, tais como complexidade 

tecnológica regional, densidade do relacionamento-proximidade tecnológica e conexão inter-

regional da tecnologia são importantes na entrada em novas especializações tecnológicas 

regionais. Além disso, a literatura nacional, em grande medida, tende a investigar a dinâmica 

da especialização comparativa ao nível de países (FEITOSA, 2015; RUIZ, 2008, 2019). 

Aqueles que analisam a evolução espacial da atividade tecnológica não delinearam a construção 

de uma tipologia sub-regional do padrão tecnológico brasileiro, que incorpora simultaneamente 

aspectos estáticos e dinâmicos da atividade tecnológica no país. É interessante, portanto, 

explorar essa vertente da literatura do ponto de vista evolucionário da geografia econômica.  

Com base nessa lacuna são construídas três questões orientadoras desta pesquisa, quais 

sejam: (i) Qual o padrão recente da atividade tecnológica regional no Brasil?4 (ii) As regiões 

brasileiras construíram ou abandonaram suas especializações tecnológicas? (iii) Fatores ao 

 
4 Baseado nos dados disponíveis do período 2000-2011. 
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nível tecnologia-região, tais como complexidade tecnológica regional, relacionamento 

tecnológico e conexão inter-regional da tecnologia influenciam a entrada em novas 

especializações tecnológicas regionais no Brasil tal como o observado nos países 

desenvolvidos? A hipótese da pesquisa subjacente às três questões acima é que o contexto 

regional contemporâneo brasileiro possui especificidades relativamente às evidências para os 

contextos regionais dos países economicamente avançados. As condições tecnológicas 

retardatárias do país oriundas de um sistema nacional de inovação incompleto  criam um nível 

de heterogeneidade e fragmentação tecnológica espacial muito mais estrutural do que nas 

economias tecnologicamente avançadas (ALBUQUERQUE, 2007). Como resultado, os 

padrões e as especializações tecnológicas podem ser afetados desfavoravelmente por aspectos 

relevantes identificados em economias desenvolvidas. Ao mesmo tempo, o fosso desses fatores 

entre as regiões mais e menos desenvolvidas no Brasil é significativo, o que resulta em fortes 

descontinuidades espaciais dos níveis de desenvolvimento tecnológico inter-regional que 

afetam a especialização e diversificação tecnológica das regiões. 

Para cada uma dessas novas questões, esta pesquisa avança na compreensão dos 

fenômenos subjacentes à produção da atividade tecnológica, com base nos desafios econômicos 

particulares de nosso tempo no desenvolvimento tecnológico no âmbito regional. As 

problemáticas identificadas acima, cujo foco é subnacional, podem ser guias para áreas de 

interesse sobreposto de políticas públicas e pesquisas acadêmicas futuras. O impulso em direção 

à vantagem tecnológica regional é uma força perene na economia. No entanto, os meios pelos 

quais as regiões obtêm essas vantagens estão em constante mudança. 

Três são as principais contribuições desta pesquisa para literatura relacionada. A 

primeira é fornecer um mapa da distribuição espacial das atividades tecnológicas e, a partir daí, 

uma tipologia sub-regional do padrão tecnológico brasileiro (PTec). Esta contribuição apresenta 

uma “fotografia” do estágio atual da atividade tecnológica regional no Brasil. A segunda 

contribuição consiste na análise da evolução das vantagens tecnológicas das regiões (pela 

medida pela “vantagem revelada”), ampliando o olhar além da “fotografia”. Assim, é possível 

identificar a mobilidade e persistência do padrão da especialização tecnológica, ao descer a 

escala de análise em direção às mesorregiões geográficas e áreas tecnológicas. A terceira 

contribuição busca identificar se os três fatores ao nível tecnologia-região - complexidade 

tecnológica regional, densidade do relacionamento tecnológico e conexão inter-regional da 
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tecnologia -, influenciam a criação de novas vantagens tecnológicas no âmbito das regiões em 

uma economia de renda média e tecnologicamente retardatária, como é caso brasileiro, tal como 

observado nos países e regiões inerentes à economias desenvolvidas (BALLAND; RIGBY, 

2017; PETRALIA; BALLAND; MORRISON, 2017). 

Neste contexto e em linha com a literatura relacionada, os dados de patentes de invenção 

são utilizados como proxy da capacidade tecnológica regional (ACS; ANSELIN; VARGA, 

2002; BALLAND; RIGBY, 2017; GUERRERO; SERO, 1997; SUN, 2000)5. O principal banco 

de dados utilizado é proveniente do Banco de Dados Estatísticos de Propriedade Intelectual 

(BADEPI) do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Os dados são desagregados 

sobre a atividade de patenteamento por tipo de tecnologia ao nível das 8 Seções (A-H) e 130 

Classes de patentes identificadas nos códigos da Classificação Internacional de Patentes (IPC) 

para 137 mesorregiões brasileiras, cuja cobertura refere-se aos anos 2000 a 2011. Ao todo, serão 

analisados 40.560 processos de pedidos de patentes com inventores residentes no Brasil. 

O período de análise justifica-se não apenas pela disponibilidade de dados 

regionalizados, mas pela reconhecida criação, durante esses onze anos, de importantes 

iniciativas de políticas públicas de apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) no Brasil 

(TURCHI; MORAIS, 2017), em particular instrumentos de concessão de incentivos fiscais à 

atividade tecnológica de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) (ROCHA; RAUEN, 2018)6. Junto 

à retomada do crescimento econômico (ABDAL, 2017) foram adotadas políticas industriais e 

tecnológicas ativas (ALMEIDA, 2011), o restabelecimento do planejamento regional, a 

desconcentração espacial do sistema de educação (SAMPAIO, 2013) e expansão da atuação do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no território (SILVA; 

MARQUES, 2021), como importante instrumento de financiamento à atividade produtiva e 

ações estratégicas. Em suma, ao longo da década dos anos 2000-2011 houve transformação não 

apenas da realidade e estrutura social brasileira, mas, a própria agenda de pesquisa científica e 

tecnológica. 

 
5 Acs, Anselin e Varga (2002, p.1080) ao comparar o número de novos produtos e patentes nas regiões americanas 

concluem que “the empirical evidence suggests that patents provide a fairly reliable measure of innovative 

activity”. 

6 Por meio da Lei do Bem e da Lei de Inovação, em 2004 e 2005, respectivamente. 
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A partir do marco teórico da Geografia Econômica Evolucionária e do contexto 

histórico acima descrito, esta tese está estruturada em três ensaios, além desta introdução e das 

considerações finais. Os ensaios são independentes entre si, mas são analiticamente integrados 

e necessários para compreender o objetivo da pesquisa e validar nossas hipóteses. O primeiro 

ensaio “Dinâmica espacial da atividade tecnológica no Brasil: uma tipologia sub-regional com 

base em dados de patentes” investiga a distribuição espacial da atividade tecnológica e a 

caracterização de seu padrão de crescimento no Brasil. Procura-se, para tanto, propor uma 

tipologia espacial correspondente. Nesse sentido, a tipologia sub-regional do padrão 

tecnológico brasileiro (PTec) constitui trabalho inédito realizado para a presente investigação e 

se inspira nos aspectos metodológicos da tipologia sub-regional da Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional (PNDR) (BRASIL, 2012), adaptada à atividade tecnológica em 

escala territorial mesorregional. Ademais, a tipologia busca subsidiar uma adequada 

caracterização do padrão regional da tecnologia e, assim, possibilitar uma melhor compreensão 

dos problemas e objetivos elencados nesta pesquisa. Ademais, são apresentadas as principais 

vantagens e limitações do uso de estatísticas de patentes como proxy da capacidade tecnológica 

regional.  

O segundo ensaio7 “Especialização tecnológica regional: padrões e mudanças recentes 

no Brasil” investiga as transformações ocorridas na estrutura da especialização tecnológica 

regionais, bem como a evolução e desempenho do padrão tecnológico regional no país ao longo 

dos anos 2000-2011. Tendo como instrumental a tipologia PTec construída e discutida na seção 

anterior, serão analisados a mudança da distância da posição relativa do padrão tecnológico 

regional em relação à mesorregião historicamente mais desenvolvida, a Metropolitana de São 

Paulo, a mobilidade e a persistência da especialização tecnológica, seguida da presença da 

dependência da trajetória e cumulatividade da atividade tecnológica, visando identificar o 

padrão e dinâmica da produção e especialização do conhecimento tecnológico ao nível das 

mesorregiões no país. 

 
7 A primeira versão desse ensaio foi apresentada no V Encontro Nacional de Economia Industrial e Inovação 

(ENEI): “Inovação, Sustentabilidade e Pandemia” – ENEI (Edição online; 2021). 
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O terceiro ensaio8 “Desenvolvimento de novas especializações tecnológicas: um estudo 

empírico das regiões brasileiras” busca compreender as tendências gerais em termos de 

produção tecnológica (ou seja, padrões de especialização) e identificar os fatores que afetam o 

surgimento de novas tecnologias (ou seja, padrões de diversificação). Serão utilizados como 

fonte principal de dados a base de patentes de invenção do INPI. As demais bases de dados 

utilizadas são estimativa populacional (IBGE) e Produto Interno Bruto (PIB) a preços correntes 

das Contas Regionais do IBGE, referente ao período considerado (2000-2011). Como estratégia 

empírica, aplicamos o modelo de probabilidade linear para dados em painel de efeito fixo. A 

escolha da especificação segue as proposições de Boschma, Balland e Kogler (2014) e os testes 

de especificações e robustez do modelo estimado. Diferentes especificações e recortes regionais 

(mesorregião, macrorregião e tipologia PTec) e tecnológicos (Seção e Classe de patentes) são 

realizadas buscando assegurar robustez dos resultados encontrados. As principais variáveis de 

interesse são os fatores tecnologia-região: densidade do relacionamento tecnológico 

(PETRALIA; BALLAND; MORRISON, 2017), a complexidade tecnológica regional 

(BALLAND et al., 2018; HIDALGO; HAUSMANN, 2009) e a conexão inter-regional da 

tecnologia. Em adição, são incluídas duas variáveis de controle (ao nível tecnologia e região): 

tamanho da tecnologia e crescimento econômico regional.  

Por fim, a última seção recupera as discussões anteriores e propõe uma síntese 

interpretativa sob os aspectos mais gerais da dinâmica da atividade tecnológica regional no 

Brasil no período recente. Adicionalmente, são elencadas os principais pontos positivos e 

limitações desta pesquisa, além de proposições e faróis para pesquisas futuras sobre a questão 

tecnológica no âmbito regional no Brasil e algumas implicações de políticas públicas. 

 

  

 
8 Três versões deste ensaio foram apresentadas em encontros (Nacional/Internacional): (i) Seminário de Jovens 

Pesquisadores em Economia Industrial e recebeu a premiação primeiro lugar na categoria: Mérito científico 

(Edição online; 2020); (ii) IV Encontro Internacional de Gestão, Desenvolvimento e Inovação – EIGEDIN (Edição 

online; 2020) e recebeu a premiação segundo colocado na categoria: EIXO 2: Inovação e Tecnologias; (iii) XXVI 

Encontro Regional de Economia da ANPEC Nordeste (Edição online, 2020). 
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1 ENSAIO I  – DINÂMICA ESPACIAL DA ATIVIDADE TECNOLÓGICA NO 

BRASIL: UMA TIPOLOGIA SUB-REGIONAL COM BASE EM DADOS DE 

PATENTES DE INVENÇÃO 

1.1 INTRODUÇÃO 

Uma longa tradição de trabalhos acadêmicos em economia da inovação e geografia 

econômica evolucionária apontam a produção e a difusão do conhecimento através do espaço 

como a chave para a compreensão da geografia desigual de crescimento e desenvolvimento 

(BALLAND; RIGBY, 2017; JAFFE; TRAJTENBERG; HENDERSON, 1993; PETRALIA; 

BALLAND; MORRISON, 2017; PINTAR; SCHERNGELL, 2022). A capacidade de 

desenvolver novas ideias, de recombinar conhecimento existentes e abrir novas trajetórias 

tecnológicas é direcionada para oferecer pelo menos uma vantagem tecnológica em domínios 

em que as regiões possuem capacidades.  

As capacidades tecnológicas regionais são construídas ao longo do tempo e moldam o 

ambiente institucional de inovação no qual as escolhas subsequentes são realizadas 

(BALLAND; RIGBY, 2017). Essas capacidades exibem notável dependência da trajetória dos 

padrões regionais estabelecidos de geração de conhecimento (CRESCENZI; JAAX, 2017). Da 

mesma forma, a existência de externalidades de aglomeração produtiva pode favorecer a 

criação de (novos) conhecimentos em regiões onde diferentes tipos de atores operam no mesmo 

setor de atividade econômica, o que facilita a construção e difusão do conhecimento por meio 

de mecanismos bem conhecidos, como fornecedores compartilhados, pooling de mão de obra 

e spillovers tecnológicos (ASCANI et al., 2020; DURANTON; PUGA, 2004).  

Apesar da criação de conhecimento relevante ser amplamente considerada como o 

motor central para a atividade inventiva-inovativa e, portanto, para a criação de vantagem 

competitiva nas regiões, sua mensuração ainda é um desafio. Dentre as medidas proxies da 

capacidade tecnológica regional é possível mencionar as patentes (PINTAR; SCHERNGELL, 

2022; ACS; ANSELIN; VARGA, 2002), despesas com Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

(MÄNNASOO; HEIN; RUUBEL, 2018) e concentração de setores de alta tecnologia (SILVA; 

MCCOMB, 2012). Uma característica comum dessas medidas "convencionais" é que elas se 

baseiam no esforço inventivo da produção tecnológica ou no resultado produtivo desse esforço. 

Ou mais ainda, elas assumem que a vantagem tecnológica é resultado de um esforço inventivo-
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inovativo que pode levar a ampliação da competitividade regional ou mudança estrutural, que 

resulta no desenvolvimento econômico da região (GUERRERO; SERO, 1997; PETRALIA; 

BALLAND; MORRISON, 2017; XIE; ZHANG, 2015; GRILICHES, 1990).  

Dentre essas proxies, as estatísticas de patentes têm se consolidado como uma das 

principais medidas da produção da atividade tecnológica inventiva (SMITH, 2006). Isto é 

especialmente verdadeiro nos estudos sobre a distribuição espacial e dinâmica da atividade 

tecnológica em nível dos países, regiões e empresas (BALLAND; BOSCHMA; RAVET, 2019; 

BROEKEL, 2012; BROEKEL et al., 2015; GRILICHES, 1990; MALERBA; MONTOBBIO, 

2003). Em que pese as limitações do uso das patentes como medida da produção tecnológica – 

pois é um resultado inventivo que pode ou não se tornar um resultado inovativo e nem toda 

inovação provém de patentes – a disponibilidade de bases nas diversas escalas territoriais 

possibilita às estatísticas de patentes ser a principal fonte de informação disponível para os 

estudos empíricos nessa área de pesquisa.  

No caso específico do Brasil,  esforços têm sido empreendidos no sentido de 

compreender a distribuição e dinâmica espacial da atividade tecnológica. Os principais estudos 

empíricos apontam predominância dos indicadores da atividade tecnológica e inovativa nas 

macrorregiões Sudeste e Sul (ALBUQUERQUE et al., 2002, 2005; GONÇALVES, 2007a). A 

dependência da trajetória (GONÇALVES; MATOS; ARAÚJO, 2018) e a escala urbana 

(ARAÚJO, 2014; MASCARINI; GARCIA; ROSELINO, 2020; MONTENEGRO; JÚNIOR, 

2015; RODRIGUEZ; GONÇALVES, 2017) são condicionantes importantes da capacidade 

inventiva-inovativa regional no país. Além disso, estudos apontam que algumas regiões 

emergentes no país buscam reverter a posição de atraso tecnológico nos últimos anos (LEMOS 

et al., 2006), cuja convergência tecnológica regional é identificada (FREITAS; GONÇALVES; 

MONTENEGRO, 2010; OLIVEIRA; GONÇALVES; ALMEIDA, 2016). 

Essa literatura demonstra que embora tenha ampliado os esforços e iniciativas de 

políticas públicas de apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) nas últimas décadas 

(TURCHI; MORAIS, 2017), o país ainda apresenta elevada desigualdade e heterogeneidade 

das atividades tecnológicas regionais. Mascarini, Garcia e Roselino (2020) apontam, por 

exemplo, que a distribuição espacial da atividade inovativa no Brasil, assim como em diversos 

países, é bastante heterogênea. O estado de São Paulo se destaca frente a outros estados. Além 

disso, a concentração espacial da produção do conhecimento está refletida nos diversos 
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indicadores tecnológicos e inovativos nessa região, incluindo as patentes (ALBUQUERQUE et 

al., 2002; GONÇALVES; FAJARDO, 2011; OLIVEIRA; GONÇALVES; ALMEIDA, 2016). 

Apesar da contribuição dos estados para a configuração espacial da atividade 

tecnológica no país nos últimos anos, a literatura existente tem prestado pouca atenção ao 

mapeamento e evolução do padrão tecnológico em nível subnacional. Estudos que extrapolam 

a divisão territorial e/ou que transcendem as macrorregiões Sul e Sudeste no Brasil e, sobretudo, 

o Estado de São Paulo ainda são incipientes.  

Nesse sentido, a construção de tipologias ao nível regional como instrumento de análise 

para o direcionamento de pesquisas e políticas públicas tem sido desenvolvida nos últimos anos 

(MACEDO; COELHO, 2015; MACEDO; PORTO, 2018; RODRIGUEZ; GONÇALVES, 

2017). Isso porque a elaboração, condução e avaliação de políticas regionais e pesquisas 

científicas em qualquer perspectiva (tecnológica, industrial, setorial, outras) necessitam, de 

modo elementar, da compreensão do padrão e dinâmica econômica, social e tecnológica que se 

manifestem no espaço. Assim, tipologias de diversas ordens são utilizadas como instrumento 

para verificar e qualificar padrões (OECD, 2013; PAVITT, 1984; BRASIL, 2012). 

Este estudo lança luz sobre a distribuição espacial da atividade tecnológica no Brasil e 

a caracterização de seu padrão de crescimento no período recente. O objetivo principal é 

construir uma tipologia sub-regional do padrão tecnológico brasileiro (PTec) que identifique 

uma “fotografia” do estágio atual da atividade tecnológica regional no Brasil. A tipologia torna-

se adequada no sentido de incorporar simultaneamente aspectos estáticos e dinâmicos da 

atividade tecnológica regional, sendo esta entendida como os recursos necessários para gerar e 

explorar as capacidades tecnológicas regionais, conforme propõe a perspectiva da geografia 

econômica evolucionária (BALLAND et al., 2018; BOSCHMA; MARTIN, 2010; ZHU; JIN; 

HE, 2019).  

O desenvolvimento da tipologia PTec constitui o objetivo deste Ensaio I. É um esforço 

inédito que pode ser um instrumento para o estabelecimento de prioridades efetivas na aplicação 

de recursos e orientações de políticas públicas visando o desenvolvimento tecnológico regional 

no Brasil. Ademais, a tipologia PTec fornece novas evidências sobre o padrão e dinâmica 

espacial da distribuição da atividade tecnológica– desde a macrorregião em direção às 

mesorregiões–. Portanto, este ensaio também responde ao interesse renovado em conceitos 
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evolucionários que realçam a relevância da dependência da trajetória na moldura institucional 

da interação entre as atividades tecnológicas sob a ação dos atores locais, influenciando 

geografias contemporâneas de transformação, mudança regional e desenvolvimento 

tecnológico (BOSCHMA; FRENKEN, 2018; FRENKEN; BOSCHMA, 2007; KOGLER, 

2015; ZHU; JIN; HE, 2019). 

Este ensaio também contribui para a crescente literatura que analisa a distribuição e 

dinâmica territorial da atividade tecnológica em países emergentes (CRESCENZI; JAAX, 

2017; CRESCENZI; RODRÍGUEZ-POSE; STORPER, 2007; HE; ZHU, 2019; SUN, 2000), 

incorporando aspectos e conceitos evolucionários da geografia econômica (BOSCHMA; 

FRENKEN, 2018; KOGLER, 2015; ZHU; JIN; HE, 2019). Assim, a presente investigação 

fornece elementos que possibilitam mapear a produção e evolução do conhecimento 

tecnológico regional contemporâneo no Brasil.  

Para atender a esses objetivos, este estudo estenderá os procedimentos metodológicos 

da tipologia Sub-regional da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) no Brasil 

(BRASIL, 2012), adaptada à atividade tecnológica em escala mesorregional. As patentes são 

identificadas como proxy da capacidade tecnológica regional. As análises se baseiam em mais 

de quarenta mil pedidos de patentes com inventores residentes no Brasil. As principais bases 

de dados utilizadas são provenientes do Banco de Dados Estatísticos de Propriedade Intelectual 

(BADEPI) do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e estimativas populacionais 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente ao período dos anos 2000 a 

2011. O georreferenciamento das patentes (per capita) será empregado com intuito de 

identificar os vetores da atividade tecnológica no país possibilitando a captação de tendências 

finas do padrão distributivo e dinâmica da atividade tecnológica. 

A estrutura deste ensaio é organizada em três seções, além da introdução e conclusões. 

Na seguinte, o uso de estatísticas de patentes como medida da capacidade tecnológica regional 

é analisado, identificando suas vantagens e limitações a partir da literatura relacionada. A 

próxima seção visa descrever os dados e especificar a tipologia PTec baseada no uso de 

estatísticas de patentes de invenção em relação à população estimada residente, adotada como 

referência para este trabalho de uma forma geral. Logo em seguida, o padrão e dinâmica da 

atividade tecnológica inventiva no Brasil é caracterizado, seguindo critérios espaciais do PTec.  
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1.2 ESTATÍSTICA DE PATENTES COMO PROXY DA ATIVIDADE E CAPACIDADE 

TECNOLÓGICA REGIONAL 

Na Geografia Econômica Evolucionária (GEE), as capacidades localizadas das firmas  

explicam em grande medida o desenvolvimento do conhecimento tecnológico local, em que 

atividades tecnológicas regionais são (re)produzidas ao longo do tempo e a produção do 

conhecimento tecnológico dos atores localizados  cria vantagem tecnológica (ou a falta dela) e 

crescimento econômico (BALLAND; RIGBY, 2017; MONTRESOR; QUATRARO, 2019; 

PETRALIA; BALLAND; MORRISON, 2017; PINTAR; SCHERNGELL, 2022).  

A GEE sustenta a ideia de que a vantagem tecnológica pode ser reflexo das trajetórias 

de desenvolvimento regional, nas quais estão relacionadas às escolhas realizadas no passado. 

Assim, a configuração desse desenvolvimento tende a ser amplamente condicionado por 

práticas produtivas e escolhas anteriores tomadas pelos atores em contextos espaciais, 

tipicamente no espaço econômico da “região”. Balland e outros (2018), Boschma (2017), 

Balland e Boschma (2021), por exemplo, demonstram que as regiões se baseiam nas 

capacidades acumuladas existentes nos atores locais para desenvolver novas atividades 

tecnológicas. Essas capacidades locais têm sido consideradas como fonte crítica da mudança 

regional (MARTIN; SUNLEY, 2006; SIMMIE, 2012). As políticas públicas em geral 

contribuem para direcionar e acelerar as transformações, alterando o balanço de forças locais 

que podem resultar em mudança da base produtiva. 

Para efeito da análise espacial da atividade inventiva, as patentes podem ser 

consideradas como uma boa representação, embora não perfeita, da capacidade tecnológica 

regional (BALLAND et al., 2018; MONTRESOR; QUATRARO, 2019). Ademais, as patentes 

identificadas de acordo com a região de residência do inventor fornecem uma das melhores 

proxies disponíveis para identificar a produção de conhecimento tecnológico regional, tendo 

em vista que a cobertura e abrangência espacial de dados sobre a produção tecnológica 

inventiva-inovativa ainda é muito limitada, sobretudo, nas economias em desenvolvimento sob 

condições tecnológicas retardatárias (PINTAR; SCHERNGELL, 2022). 

As patentes consistem em um documento emitido por uma agência governamental 

autorizada que concede o direito de excluir qualquer outra pessoa da produção ou uso de um 

novo dispositivo, aparelho ou processo específico por um determinado período de tempo 
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(GRILICHES, 1990). O direito de uso exclusivo é concedido ao inventor do dispositivo ou 

processo após um exame que enfoca tanto a novidade do item reivindicado e sua utilidade 

comercial potencial, a partir de um determinado crivo do escritório de patentes. Este direito 

embutido na patente pode ser atribuído pelo inventor a outra pessoa, geralmente ao seu 

empregador, uma corporação, vendida e/ou licenciada para uso por outra pessoa/empresa, 

indicando assim a presença de uma expectativa não negligenciável quanto à sua utilidade final 

e comercialização (BRENNER; BROEKEL, 2011).  

No que toca a natureza inventiva da tecnologia incorporada na patente, ela é inclusa 

como uma categoria da propriedade industrial9 e, de forma mais ampla, no direito de 

propriedade intelectual, ou seja, fruto da mente. O direito de propriedade intelectual refere ao 

direito relativo a determinado objeto intangível ou criação do intelecto humano. Esse direito 

representa um benefício estratégico que os desenvolvedores da atividade tecnológica podem 

gerir e transformar em efetiva vantagem competitiva e econômica. Esse monopólio temporário 

– outorga de direito exclusivo para seu uso por prazo determinado – consiste no mecanismo 

para encorajar a invenção e o progresso técnico, especialmente no âmbito regional. 

Schmookler (1950) e Griliches (1990) são algumas das referências clássicas que 

utilizam as estatísticas de patentes como proxy da capacidade tecnológica. Schmookler (1950) 

utilizou pioneiramente a contagem de patentes como indicador de mudança técnica em setores 

específicos. E, Griliches (1990), por sua vez, apontou as possibilidades de uso e as limitações 

das patentes em investigações empíricas. A partir desses autores, a literatura relacionada tem 

utilizado dados de patentes para mapear a distribuição espacial da atividade tecnológica, a 

capacidade tecnológica das regiões e a mudança da base tecnológica e produtiva regional.  

Sun (2000), por exemplo, ao investigar a distribuição espacial das patentes na China 

estabeleceu uma relação empírica entre patentes e atividades tecnológicas, argumentando que 

dados de patentes podem ser um bom indicador da capacidade tecnológica regional. Guerrero 

e Sero (1997) analisaram a distribuição espacial da capacidade tecnológica a partir da residência 

do requerente da patente na Espanha. Suas conclusões, em linha com Sun (2000), apontam que 

 
9 Propriedade industrial inclui: patentes, marcas, desenhos industriais e indicações geográficas.  
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a atividade inventiva e o desenvolvimento tecnológico são fatores cruciais para o crescimento 

econômico das regiões mais inovadoras.  

Mais recentemente, Balland e Rigby (2017) mapearam a distribuição e a evolução da 

complexidade do conhecimento nas cidades dos Estados Unidos e exploraram como a difusão 

espacial do conhecimento está ligada à complexidade do conhecimento. Os autores apontam 

que o conhecimento tecnológico é um dos principais motores do crescimento econômico de 

longo prazo. De forma análoga, Pintar e Scherngell (2022) caracterizaram a distribuição 

espacial do conhecimento complexo na Europa e sua dinâmica de crescimento nos últimos anos. 

Segundo os autores, a produção do conhecimento tecnológico está associada ao futuro 

crescimento econômico regional, uma vez que a criação de conhecimento é amplamente 

considerada como o motor para a inovação e, portanto, para a criação de vantagem competitiva 

regional. 

No caso do Brasil, alguns estudos evidenciam disparidades regionais e elevada 

concentração da atividade tecnológica por meio das estatísticas de patentes no eixo Centro-Sul 

do país, notadamente na região Sudeste, com um peso especial ao Estado de São Paulo. Segundo 

Albuquerque e outros (2002, 2005), apenas nove regiões metropolitanas e microrregiões 

selecionadas concentraram cerca de 70% da produção tecnológica no Brasil durante o período 

de 1990 a 2000, que somado ao “interior paulista”, esse número alcançou 81% do total 

brasileiro. Ademais, apenas dez municípios brasileiros respondiam por mais de 53,69% da 

produção tecnológica no país na década de 1990. 

Estudos posteriores apontaram que esta tendência foi mantida ao longo dos anos. 

Gonçalves (2007) identificou que as cinco primeiras microrregiões brasileiras mais 

industrializadas no país responderam por mais da metade das 16.884 patentes registradas pelo 

INPI no período de 1999-2001, em termos absolutos. A explicação da concentração da atividade 

tecnológica regional, medida por patentes, também foi realizada por Gonçalves (2007). O autor 

ao utilizar Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE) constatou que as microrregiões 

geográficas brasileiras com altos índices de patentes per capita são vizinhas de outras com 

valores similares, caracterizando um padrão de associação espacial global positivo. Esses 

estudos mostram que os maiores desempenhos inovativos estão concentrados nas regiões Sul e 

Sudeste do Brasil, evidência reforçada em Araújo (2014). 
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Nessa linha, Gonçalves e Fajardo (2011) ao realizar uma análise descritiva da atividade 

tecnológica para 121 mesorregiões geográficas brasileiras ao longo dos anos 1999-2001, 

reafirma que a região Sudeste, com 11.445 patentes (67,81%), é a líder em inovação 

tecnológica, inclusive a mesorregião São Paulo é a que registra maior número de depósitos de 

patentes no País. Seguida do Sudeste, a região Sul apresentou 3.893 patentes (23,06%), 

inclusive todos seus estados apresentaram valores acima de mil depósitos. Por outro lado, a 

região Norte é a região com menor participação de depósitos de patentes no período 1999-2001, 

com apenas 0,62% do total nacional. Em seguida, aparecem as regiões Centro-Oeste com 3,91% 

e Nordeste com 4,60%.  

Outra questão de considerável discussão na literatura nacional refere-se à dinâmica da 

atividade tecnológica regional. Freitas, Gonçalves e Montenegro (2010) ao analisar a 

desigualdade interestadual e o processo de convergência da atividade inventiva brasileira no 

período 1990-2001, constataram a existência do processo de convergência espacial da taxa de 

crescimento das patentes, ainda que a velocidade de convergência seja baixa. Segundo os 

autores, foi possível perceber que estados com elevada taxa de crescimento de patentes por 

trabalhador são vizinhas de outros estados com desempenho semelhante como, por exemplo, 

os estados sulinos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por outro lado, estados com reduzidas 

taxas de crescimento de patentes por trabalhador são circundados por estados que também 

possuem baixo desempenho de patenteamento, como são os casos dos estados do Acre e 

Amapá, na região Norte.  

De forma análoga, porém, empregando a microrregião como unidade espacial de análise 

e os anos de 2000 a 2011, Oliveira, Gonçalves e Almeida, (2016) buscaram identificar se as 

regiões com menor capacidade inventiva possuem crescimento mais rápido do que aquelas 

“líderes”, como São Paulo, o que contribuiria para um processo de desconcentração econômica 

no longo prazo. Os autores identificaram um processo de convergência da atividade 

tecnológica, indicando possível catching up tecnológico no Brasil. Os autores apontam que as 

microrregiões que apresentam maiores taxas de crescimento que, embora estejam em sua 

maioria no Sul e Sudeste, não coincidem com aquelas de maior nível de patenteamento; entre 

elas estão: a Bacia de São João (RJ), Patrocínio (MG), Santa Rita do Sapucaí (MG), Palmas 

(PR), Colatina (ES), Auriflama (SP) e Santo Antônio de Pádua (RJ). Portanto, é possível sugerir 

pequenos indícios de que a produção da atividade tecnológica no Brasil tem se tornado 



39 

 

 

lentamente menos concentrada espacialmente, à medida que as regiões de nível inferior da 

produção inventiva-inovativa aumentaram sua contribuição, pelo menos na primeira década dos 

anos 2000.  

Neste contexto, as evidências acima sugerem que o uso das estatísticas de patentes como 

proxy da atividade e capacidade tecnológica regional é uma alternativa bem estabelecida na 

literatura econômica (BALLAND; BOSCHMA, 2021A; MONTENEGRO; GONÇALVES; 

ALMEIDA, 2011; PETRALIA; BALLAND; MORRISON, 2017). Em particular, as estatísticas 

de patentes são interessantes porque fornecem informações sobre a região em que a produção 

do conhecimento tecnológico foi desenvolvida e capta um conjunto de conhecimento técnico 

gerado em uma determinada região (BALLAND; RIGBY, 2017). Ademais, apesar de todas as 

dificuldades em seu uso, a utilização e interpretação das patentes fornecem o registro histórico 

da produção inventiva, permitindo a comparação intertemporal da atividade tecnológica em 

múltiplas escalas, por meio de informações e códigos padronizados, confiáveis e disponíveis 

gratuitamente (BRENNER; BROEKEL, 2011; SMITH, 2006).  

Além dessas vantagens, as estatísticas de patentes fornecem informações relevantes para 

formulação de políticas tecnológicas e regionais, possibilitando análises comparativas entre 

diferentes setores, regiões e países, uma vez que o registro das patentes segue o padrão 

internacional proposto pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual- WIPO através da 

International Patent Classification (IPC), como é o caso do Brasil e da maioria dos países 

pertencentes à Organização Mundial do Comércio (OMC) (DIEBOLT; PELLIER, 2020). 

Inclusive, com base nas características técnicas da atividade inventiva é possível construir 

múltiplos indicadores - simples ou mais complexos - e utilizá-los em estudos variados. 

Boschma, Balland e Kogler (2014) e Xie e Zhang (2015) corroboram na defesa do uso 

de patentes para estudos regionais. Segundo os autores, os dados de patentes possibilitam 

identificar a localização do principal inventor, a cobertura estatística abrangendo áreas 

tecnológicas hierárquicas e a disponibilidade de séries temporais, permitindo a análise do 

desempenho tecnológico de empresas e setores localizados nas regiões. Possibilitam também 

um esquema de classificação tecnológica padronizada que inclui a indicação de colaboração 

(coinvenção e co-aplicação), bem como as referências bibliográficas que identificam o 

relacionamento tecnológico inter-regional. Para efeito de análises espaciais e na ausência de 

informações regionalmente desagregadas sobre a produção do conhecimento tecnológico, as 
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estatísticas de patentes são uma alternativa atraente, embora não perfeita, da atividade 

tecnológica regional (PINTAR; SCHERNGELL, 2022). 

Como toda estatística de informações econômicas, é preciso mencionar que essas 

vantagens têm custo e limitações relevantes. Bell (2007), por exemplo, aponta possíveis 

distorções das estatísticas de patentes, especialmente em economias em desenvolvimento, pois 

existem propensões diferentes para patentear entre empresas, indústrias e países. Além disso, 

em regiões atrasadas algumas atividades inventivas podem não ser formalizadas em patentes e 

algumas invenções possuem pouca relevância econômica e, por consequência, não há 

incentivos ao patenteamento, embora sejam raros os casos de invenções economicamente 

importantes que não foram patenteadas (POTTELSBERGHE; DENIS; GUELLEC, 2001).  

Apesar dessas dificuldades e ressalvas, os dados de patentes são recursos relevantes para 

o estudo da mudança regional e tecnológica, sendo possível perceber que existe uma qualificada 

literatura que utiliza os dados de patentes como proxy da atividade inventiva-inovativa e 

capacidade tecnológica regional (BALLAND; BOSCHMA, 2021A, 2021B; PETRALIA; 

BALLAND; MORRISON, 2017; PINTAR; SCHERNGELL, 2022; XIE; ZHANG, 2015). Essa 

literatura aponta que o uso de estatísticas de patentes não é acrítico e quaisquer interpretação 

dos resultados precisam levar em consideração suas vantagens e limitações.  

 

1.3 FONTES DE INFORMAÇÕES E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

1.3.1 Bases de dados  

Este estudo utiliza como base de dados principal o Banco de Dados Estatísticos de Propriedade 

Intelectual (BADEPI) do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). O INPI é o 

escritório nacional responsável pela concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual 

para a indústria e sociedade civil brasileira (INPI, 2015). São as estatísticas de patentes de 

invenção disponibilizadas pelo órgão que compõem a base para mapear e identificar o estágio 

atual da atividade tecnológica no Brasil. 

Considera-se os pedidos de patentes de invenção como proxy da capacidade tecnológica 

regional. O uso de pedidos de patentes de invenção tem a vantagem de incorporar a maior 
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parcela e extensão da atividade tecnológica regional, ao contrário dos dados de patentes 

concedidas, que subestimam o potencial e capacidade inventiva em uma determinada região 

(GONÇALVES; ARAÚJO JÚNIOR; TAVEIRA, 2018).  

Este estudo atribui o critério do “inventor” da patente e não do “requerente”. O critério 

do inventor reflete a origem da atividade tecnológica e garante uma boa correspondência com 

os esforços inventivos dentro de uma região do país (RASSENFOSSE et al., 2013). A contagem 

do número de inventores permite captar a produção criada pelo(s) inventor(e) em uma região, 

isto é, o critério do inventor não é relacionado à produção tecnológica de uma determinada 

empresa na região (neste caso seria o critério do requerente). Essa distinção é importante 

principalmente para países/regiões em que possuem laboratórios de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) de propriedade estrangeira, em que uma contagem baseada nos 

requerentes pode subestimar a verdadeira produção inventiva no local (GUELLEC; 

POTTELSBERGHE; POTTERIE, 2001).  

A localização do inventor é computada a partir da informação da cidade de domicílio 

do(s) inventor(es) que consta(m) no código do processo do pedido da patente. Além disso, como 

cada pedido de patente pode conter um ou mais inventores em uma ou mais cidades, o código 

da patente é atribuído proporcionalmente a toda(s) a(s) cidade(s) a que pertence(m) o(s) seu(s) 

inventor(es). Com o objetivo de exemplificar esses procedimentos, considere as seguintes 

situações. Situação A: se uma patente tiver apenas um inventor, será atribuído apenas uma 

patente para uma cidade; Situação B: se uma patente tiver dois inventores em apenas uma 

cidade, será atribuído um código para a respectiva cidade; Situação C: se uma patente tiver dois 

(ou mais) inventores localizados em duas (ou mais) cidades distintas, seus códigos são 

proporcionalmente atribuídos às duas (ou mais) cidades (i.e., 0,5 patente por cidade), pois 

considera que todas as cidades possuem competências técnicas proporcionais. As informações 

são identificadas a partir do critério de que ao menos um dos inventores da patente de invenção 

possua residência no Brasil.  

Vale ressaltar que a metodologia utilizada neste estudo é a contagem fracional das 

patentes10, esse procedimento garante que a contagem não seja inflada artificialmente 

(RASSENFOSSE et al., 2013). Portanto, nos casos em que há mais de um inventor, seguindo 

 
10 Para implicações da contagem fracional ver Dernis e Khan (2004). 
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Balland e Rigby (2017), Jaffe, Trajtenberg e Henderson (1993) e Picci e Savorelli (2013) a 

patente é fracionada com base no número de inventores e, por esse motivo, o somatório de 

inventores em uma região pode ser um número não inteiro.  

A base de dados complementar utilizada é a estimativa populacional, do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esta base fornece o número estimado de habitantes 

por município no Brasil.  

Este estudo abrange os anos 2000 a 2011. O período selecionado tem duas justificativas 

principais. A primeira, a necessidade de uma melhor compreensão do padrão e dinâmica do 

desenvolvimento tecnológico regional no período recente. A segunda, a disponibilidade de 

dados com as características regionalizadas acima mencionadas. Além disso, o período 

selecionado justifica-se pela reconhecida retomada do crescimento econômico e de iniciativas 

de políticas públicas, sobretudo relacionadas ao desenvolvimento tecnológico, regional e 

industrial, o qual transformou não apenas a realidade e estrutura brasileira, mas, inclusive, a 

própria agenda de pesquisa.  

À título de exemplo das políticas públicas, pode-se citar a construção dos marcos 

regulatórios legais descritos na “Lei da Propriedade Intelectual” (Lei nº. 9.279/1996) que 

anteveem o período investigado, a “Lei de Inovação” de 2004 (Lei nº. 10.973/2004) e “Lei de 

incentivos fiscais para inovação tecnológica” de 2005 (Lei n°11.196/2005), que despertaram 

um movimento de proteção do conhecimento, especialmente a Lei n°11.196/2005 ao fornecer 

incentivos financeiros aos pesquisadores que patenteiam (AMON-HÁ et al., 2019). Outro 

exemplo importante foram os esforços das políticas industriais e tecnológicas, tal como a 

Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE11) de 2003 e a Política de 

Desenvolvimento Produtivo (PDP12) de 2008, que vigoraram respectivamente até 2008 e 2010.  

 
11 A PITCE teve como objetivo aumentar a eficiência econômica do desenvolvimento e difusão de tecnologias 

com maior potencial de indução do nível de atividade e de competição no comércio internacional. Além disso, 

esteve focada no aumento da eficiência da estrutura produtiva, aumento da capacidade de inovação das empresas 

brasileiras e expansão das exportações. Embora seus esforços tenham sido reconhecidos, esta política sofreu 

severas críticas pela falta de clareza e objetivos relativos aos setores industriais mais intensivos em mão de obra 

no Brasil, e em maio de 2008, o governo decidiu lançar uma segunda política industrial mais ampla, a Política de 

Desenvolvimento Produtivo (PDP), que foi elogiada justamente por incluir vários setores (ALMEIDA, 2011). 

12 Teve como objetivo incentivar e ampliar os investimentos produtivos, elevar as taxas de crescimento da 

economia brasileira e permitir que tal crescimento se dê em bases sustentáveis. 
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O restabelecimento do planejamento regional, sobretudo, em regiões periféricas no país 

também legitima o período considerado, pelo reestabelecimento da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste – Sudene e da Superintendência de Desenvolvimento da 

Amazônia – Sudam, em 2003, bem como ampliação da atuação do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no território, que se fortaleceu como o 

principal instrumento de financiamento de atividades produtivas estratégicas no país (SILVA; 

MARQUES, 2021). Essas instituições buscaram consolidar e ampliar o Sistema Regional de 

Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) com foco nas problemáticas regionais, estimulando 

iniciativas em rede, complementares e melhor articuladas em escalas federativas e 

institucionais, elencadas por exemplo, no Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste 

(PRDNE) na Sudene13.  

Por fim, pode-se mencionar o processo de crescimento e desconcentração espacial do 

sistema de educação de nível técnico e superior no Brasil, mediante a implementação de 

políticas públicas educacionais. O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), de 1999; 

Programa Universidade para Todos (PROUNI), instituído em 2004; Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), criado em 2007;  

Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG), sobretudo, de 2005/2010 e 2011/2020), 

favoreceram a construção e difusão do conhecimento técnico e científico no território nacional 

(DINIZ; VIEIRA, 2015). 

1.3.2 Tratamento dos dados 

Com o objetivo de aperfeiçoar a identificação dos inventores das patentes de invenção, os dados 

disponibilizados pelo INPI foram submetidos à filtros semelhantes aos realizados por 

Gonçalves, Araújo Júnior e Taveira (2018). Desse modo, os procedimentos envolveram: i) 

uniformização dos nomes das cidades e dos inventores em relação aos caracteres das palavras; 

ii) preenchimento dos dados de endereço quando o inventor possuía mesmo nome e cadastro de 

pessoas físicas em processos de patentes diferentes; e iii) a identificação de alguns homônimos 

 
13 Adicionalmente, e relacionadas à essas instituições, foram realizadas importantes apoios a instituições públicas 

de CT&I e Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), priorizando a implantação ou fortalecimento de polos 

de inovação e Redes de Centros de Inovação, visando a descentralização de investimentos intra e inter-regional e 

o estabelecimento de mecanismos eficientes de transferência de tecnologia dos centros de PD&I para o setor 

produtivo regional (descrito na Ação 4542 - Fomento a Projetos de Transformação da Biodiversidade Amazônica; 

SUDAN). 
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e de seus endereços seguindo o seguinte critério: quando os inventores não tinham identificação 

do número de inscrição do cadastro de pessoa física e possuíam nomes idênticos, com pedidos 

de patentes realizados no mesmo ano e com coinventores em comum estes foram considerados 

a mesma pessoa, possuindo mesmo endereço. 

Após esses filtros, os dados sofreram mais dois tratamentos: o primeiro relacionado à 

unidade territorial e o segundo referente à unidade temporal. 

Em relação à unidade territorial, os dados foram agregados seguindo o critério das 137 

mesorregiões geográficas brasileiras do IBGE. A escolha da unidade de análise territorial 

(mesorregião) ocorreu em função de duas razões principais. Em primeiro lugar, buscou-se 

minimizar a ausência de unidades territoriais com patenteamento zero, como no caso de 

municípios e microrregiões, tal como nos estudos de Gonçalves e Fajardo (2011), Gonçalves, 

Araújo Júnior e Taveira (2018) e Oliveira, Gonçalves e Almeida (2016). Em segundo lugar, as 

mesorregiões geográficas possibilitam um melhor direcionamento e orientação para 

formuladores de políticas públicas, quando comparada às agregações superiores (unidade da 

federação e macrorregiões).  

Para reforçar o segundo argumento, buscou-se fundamentar na literatura sobre o 

desenvolvimento regional no Brasil que já havia apontado a elevada heterogeneidade estrutural 

das macrorregiões brasileiras, “que as tornava cada vez menos adequadas para servirem como 

referência exclusiva para as ações de desenvolvimento regional” (BANDEIRA, 2006, p. 226). 

Essa heterogeneidade foi realçada em Bandeira (2006) e, de forma particular, no Nordeste por 

Araújo (1997) e Araújo (1995). Inclusive, a autora aponta que no Nordeste, por exemplo, nunca 

houve uma homogeneidade territorial, sendo possível identificar historicamente, variados 

subconjuntos socioeconômicos diferenciados (ARAÚJO, 1995, 1997). Nesse sentido, a 

mesorregião geográfica será caracterizada como uma área individualizada em uma unidade da 

Federação conforme estabelece o IBGE (1990). 

No que tange a unidade temporal, foram construídos quatro subperíodos agregando as 

patentes em triênios não sobrepostos: 2000-2002 (𝑇1), 2003-2005 (𝑇2), 2006-2008 (𝑇3) e 2009-

2011 (𝑇4). Esse procedimento segue as recomendações da literatura evolucionária de inovação 

e da geografia econômica em trabalhar com triênios para suavizar possíveis variações anuais 

dos dados e alta variabilidade na contagem anual dos pedidos de patentes em regiões menores 
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no Brasil, tal como estabelece Gonçalves e Fajardo (2011), Gonçalves, Araújo Júnior e Taveira 

(2018) e Oliveira, Gonçalves e Almeida (2016). Ademais, as estimativas populacionais 

referem-se ao último ano de cada triênio, isto é, 2002, 2005, 2008 e 2011. 

1.3.3 Classificando o padrão tecnológico sub-regional no Brasil  

Combinando simultaneamente informações sobre (1) pedido de patente de invenção per capita 

(cem mil habitantes), no período 2009-2011 (T4) e (2) taxa de variação do pedido de patente de 

invenção per capita (cem mil habitantes), nos períodos 2000-2002 (T1) e 2009-2011 (T4) será 

possível classificar o padrão tecnológico sub-regional (PTec) no Brasil, incorporando aspectos 

estáticos e dinâmicos da atividade tecnológica regional. A primeira variável (1) mensura o 

esforço tecnológico médio sub-regional. A segunda variável (2) busca identificar o dinamismo 

tecnológico sub-regional, ao mapear a evolução da produção da atividade tecnológica de uma 

determinada sub-região do Brasil. 

As etapas de construção adotados da classificação do PTec são semelhantes à realizada 

na implementação da tipologia Sub-regional da Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional (PNDR)14 (BRASIL, 2012), no que se refere aos critérios de utilização dos dois 

parâmetros básicos de referência: (1) e (2), adaptada à atividade tecnológica na escala territorial 

mesorregião. Deste modo, para cada parâmetro, foram considerados valores "ALTOS" – alta 

atividade tecnológica ou alto crescimento da atividade tecnológica –, aqueles situados acima do 

terceiro quartil; por sua vez, os valores "MÉDIOS" – posição intermediária de patentes per 

capita ou de crescimento da patente per capita– são os que estão situados entre o primeiro e o 

terceiro quartil, ou seja, em torno da mediana. E, por fim, consideraram-se valores "BAIXOS", 

isto é, de baixa atividade de patenteamento per capita ou de baixo crescimento tecnológico, 

aqueles que se apresentaram inferiores ao primeiro quartil. 

Quanto à classificação do PTec com base no cruzamento dos parâmetros adotados (1) e 

(2), optou-se por manter as denominações já utilizadas pela PNDR, com exceção do grupo de 

 
14 A PNDR, visando à redução das desigualdades de nível de vida entre as regiões brasileiras e a promoção da 

equidade no acesso a oportunidades de desenvolvimento, que deve orientar os programas e as ações federais em 

todo o território nacional, estabeleceu critérios para elencar os espaços prioritários para a ação da política regional 

(BRASIL, 2012). Com base nas variáveis de rendimento domiciliar médio e crescimento do produto interno bruto 

(PIB) per capita, foi construída uma tipologia das microrregiões, classificadas em alta renda, dinâmicas, estagnadas 

e de baixa renda (SILVA;  MARQUES, 2021). 
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Sub-regiões Desenvolta15. O Quadro I.1 exibe a tipologia das Sub-regiões do PTec, seguindo 

os parâmetros e critérios acima mencionados. 

Quadro I.1- Tipologia das Sub-regiões do PTec 

Taxa de variação da patente 

per capita (média T1 e T4) 

Patente per capita (média T4) 

Alta = Q3 Média = Q2 Baixa = Q1 

Alta = Q3 

Alta tecnologia  

Desenvolta 

Média = Q2 
Estacionária  Baixa Tecnologia  

Baixa = Q1 

Fonte: Elaboração própria (2022) baseada na tipologia PNDR (BRASIL, 2012). 

Assim, foram gerados os seguintes grupos: 

1. Sub-regiões de Alta tecnologia - consiste em mesorregiões que exibem alto esforço 

tecnológico inventivo comparado à média nacional, independentemente do valor 

encontrado da taxa de crescimento da patente per capita.   

2. Sub-regiões de Baixa tecnologia - refere-se ao grupo de mesorregiões com baixa 

produção tecnológica por habitante e que possuem média ou baixa taxa de variação 

da patente per capita. As mesorregiões que não possuem nenhuma atividade 

inventiva no período selecionado foram incluídas nessa sub-região.  

3. Sub-regiões Desenvolta - incorpora as mesorregiões com alta taxa de crescimento 

da produção inventiva e que exibem média ou baixa produção tecnológica per capita.  

4. Sub-regiões Estacionária - composta por mesorregiões com média produção 

tecnológica e que apresentam simultaneamente média ou baixa taxa de variação da 

patente per capita.  

Desse modo, assim como na PNDR, os recortes regionais identificados no PTec 

ratificam que regionalizar não representa apenas desenvolver e eleger uma divisão regional 

caracterizada pela contiguidade, pela abrangência de todo o território nacional e pelos mesmos 

critérios de regionalização em cada escala espacial. É possível criar recortes regionais não 

contíguos, que não abrangem a totalidade do território nacional e não apresentam os mesmos 

 
15 A tipologia da PNDR denomina este grupo de Dinâmica. A modificação da denominação sub-regional foi 

originada  pela compreensão que a denominação Desenvolta é mais apropriada para sub-regiões que estão 

evoluindo em termos de esforços e capacidades tecnológicas.  
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parâmetros de delimitação de outros subespaços, inclusive na mesma escala espacial, no nosso 

caso, das mesorregiões geográficas brasileiras. 

Nesses termos, a construção do PTec pode ser justificada pela necessidade em evitar um 

tratamento reificado e homogeneizado sobre o debate das desigualdades regionais da produção 

tecnológica em torno das macrorregiões e unidades da federação, que tem sido a dimensão 

privilegiada pelas instituições de desenvolvimento tecnológico “tradicionais”. As razões para 

tal, consiste na evidência de que as características e o comportamento inventivo são desiguais 

no território, com diferenças significativas no interior das escalas macro territoriais – 

Macrorregiões e Unidades da Federação (ARAÚJO, 2014; MASCARINI; GARCIA; 

ROSELINO, 2019, 2020). 

Tendo em vista os argumentos ora apresentados, o desenvolvimento da tipologia PTec 

torna-se legítima, pois como os recursos alocados nas políticas públicas são limitados, as 

proposições e estratégias de políticas procuram alocar, da forma mais eficiente possível, 

recursos para regiões com características similares. Como consequência, a ferramenta de uma 

tipologia baseada em aspectos tecnológicos no espaço brasileiro pode ser útil, enquanto uma 

classificação homogeneizada do espaço pode ter custos sociais importantes, como, por 

exemplo, realizar políticas de tamanho e formato únicos nas macrorregiões, sem levar em 

consideração a heterogeneidade tecnológica intrarregional. 

 

1.4 RESULTADOS  

Esta seção busca, a partir de um conjunto restrito de dados de patentes de invenção e população 

residente estimada, caracterizar a distribuição espacial da atividade tecnológica no Brasil e o 

seu padrão de crescimento no período recente. Ademais, essa seção descreve o padrão 

tecnológico sub-regional no país, a partir dos critérios estabelecidos na seção  anterior.  

Os dados serão tabulados e analisados com auxílio dos pacotes estatísticos “STATA MP 

16” e do software “QGIS” versão do 3.10.14-A Coruña. 
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1.4.1 Distribuição espacial da atividade tecnológica no Brasil – 2000-2011  

A Tabela I.1 apresenta o total de pedidos de patentes de invenção em termos absolutos e 

relativos, bem como a taxa de crescimento das patentes por macrorregiões e mesorregiões 

selecionadas ao longo dos anos 2000-2011. O que se pode perceber inicialmente é que o número 

de pedidos de patentes absolutas aumentou e, na maioria dos casos, de forma significativa nas 

macrorregiões que extrapolam o Sudeste. Esse resultado pode ter sido influenciado pelos 

esforços e políticas públicas durante a primeira década dos anos 2000. Inclusive, foi nesse 

período que o Estado brasileiro avançou na consolidação de instituições, no desenho de políticas 

de financiamento e na adoção de uma ampla legislação de incentivo à CT&I, conforme 

elucidado em Turchi e Morais (2017).  

Como esperado, encontramos uma maior participação da produção da atividade 

tecnológica em todos os períodos analisados nas macrorregiões Sudeste e Sul do Brasil, 

especialmente, na mesorregião metropolitana de São Paulo apesar do leve decrescimento dos 

pedidos de patente de invenção no período selecionado. Esse resultado está em linha com a 

literatura relacionada que aponta a predominância da produção inventiva relacionada a 

indicadores da atividade tecnológica e inovativa nessas regiões (ALBUQUERQUE et al., 2002, 

2005; MASCARINI; GARCIA; ROSELINO, 2020). Essa literatura aponta que os fatores 

locacionais e regionais exercem influência positiva nesses indicadores.    

Tabela I.1 - Pedidos de patentes de invençãoA por macrorregião e mesorregião brasileira selecionada, 

em termos absoluto, relativo e taxa de crescimento (2000-2011) 

 
Fonte: Dados do INPI (2021). Elaboração própria (2022). 

Notas: A Patentes geolocalizadas. 

  2000-2002 2003-2005 2006-2008 2009-2011 2000-2011 
Taxa de crescimento 

interperíodos (%) 

  abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % T1-T2 T1-T3 T1-T4 

Brasil  8.720   10.503   10.790   10.556   40.560   20 24 21 

Sudeste 6.146 70,49 7.031 66,94 7.056 65,40 6.535 61,90 26.768 66,00 14 15 6 

Sul 1.707 19,57 2.409 22,93 2.681 24,85 2.750 26,05 9.546 23,54 41 57 61 

Nordeste 486 5,57 569 5,42 569 5,27 788 7,47 2.403 5,93 17 17 62 

Centro-Oeste 306 3,51 401 3,82 361 3,35 346 3,28 1.414 3,49 31 18 13 

Norte 75 0,86 93 0,89 123 1,14 137 1,30 428 1,05 25 64 83 

Mesorregião 

Metropolitana 

de São Paulo 

2.733 31,35 3.012 28,68 2.768 25,65 2.555 24,20 11.068 27,29 10 1 -7 

Sudeste (sem a 

mesorregião 

Metropolitana 

de São Paulo) 

3.413 39,14 4.019 38,27 4.289 39,75 3.980 37,70 15.701 38,71 18 26 17 
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Observamos que a macrorregião Sul tem ampliado paulatinamente sua participação na 

produção nacional da atividade tecnológica. Nota-se que no início do período de análise 

(2000/02), a região Sul participava com 19,57% no nível de patenteamento nacional, já no 

triênio 2009-2011 a região elevou sua participação para 26,05%. Além da macrorregião  Sul, o 

Nordeste também experimentou um processo de expansão da atividade inventiva, ainda que em 

menor intensidade. A região ampliou sua participação de 5,57% para 7,47%. Com uma 

participação ainda marginal, o Norte também aumenta sua participação relativa, de 0,86 para 

1,30, apresentando poucas evidências de reversão de seu atraso tecnológico relativo.  

O Sudeste em contrapartida, perdeu participação na atividade tecnológica regional, 

embora ainda concentre a maior parcela da atividade tecnológica nacional com taxa de 

crescimento menor, mas positiva. Essa perda de participação foi puxada pela região mais 

desenvolvida tecnologicamente, a mesorregião metropolitana de São Paulo, que perdeu sete 

pontos percentuais entre o triênio de 2000/2002 e 2009-2011. Isso representa uma redução 

absoluta de 1.425 pedidos de patentes, fator decisivo para a redução de 70,49% para 61,90% 

nos pedidos de patentes de invenção no Brasil junto ao INPI da região Sudeste.  

Assim, os dados sugerem possível processo de desconcentração espacial da atividade 

inventiva no país no período de referência, seja pela expansão de atividades mais periféricas 

e/ou pela redução da atividade inventiva em regiões mais consolidadas tecnologicamente. Esse 

fenômeno é consistente com as descobertas de tendência de convergência tecnológica e 

desconcentração espacial da atividade inventiva no Brasil na primeira década dos anos 2000 

(FREITAS; GONÇALVES; MONTENEGRO, 2010; OLIVEIRA; GONÇALVES; 

ALMEIDA, 2016).  

Para fornecer informações adicionais sobre a possibilidade da ocorrência de um 

processo de desconcentração espacial dos esforços inventivos no Brasil nesse período, a Tabela 

I.2 exibe a evolução de mesorregiões que realizaram ao menos 3 pedidos de patente para cada 

período em análise, bem como o grau de concentração das primeiras cinco, dez e vinte 

mesorregiões com maiores pedidos de patentes de invenção. A Tabela I.2 também apresenta a 

evolução do coeficiente de Gini, média e desvio padrão relacionados a produção tecnológica 

no país.   
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Tabela I.2 -Distribuição de patentes de invenção, por concentração, coeficiente de Gini, média e desvio 

padrão; Brasil (período 2000-2011) 

  

2000-

2002 

2003-

2005 

2006-

2008 

2009-

2011 
2000-2011 

Quantidade de mesorregiões com 

pelo menos 3 patentes por período do 

total de 137 mesorregiões 93 95 93 100 119 

CR5b 0,560 0,530 0,510 0,480 0,520 

CR10b 0,690 0,660 0,650 0,630 0,650 

CR20b 0,820 0,810 0,800 0,780 0,800 

Coeficiente de Gini para produção 

tecnológica 0,845 0,835 0,827 0,816 0,827 

Média de patentes por mesorregião 63,650 76,599 78,759 77,051 296,058 

Desvio padrão do número de 

patentes por mesorregião 251,621 280,719 265,497 246,734 1.042,320 

Fonte: Dados do INPI (2021). Elaboração própria (2022). 

Nota: b O coeficiente de concentração (𝐶𝑅𝑘) demonstra a participação da produção tecnológica das “k” 

maiores mesorregiões, sendo que quanto mais elevado for o indicador, maior será o nível de 

concentração do patenteamento por elas. 
c O Coeficiente de Gini consiste em um número entre 0 e 1, onde 0 corresponde à completa 

igualdade (no caso da produção tecnológica, por exemplo, todas as mesorregiões realizam a 

mesma quantidade de pedidos de patentes) e 1 corresponde à completa desigualdade (onde uma 

mesorregião realiza todo o pedido de patente e as demais nada realizam). 

 

No geral, observa-se uma trajetória ascendente de mesorregiões que exibem ao menos 

três pedidos de patentes interperíodos. No período 2000-2002, 93 mesorregiões realizaram pelo 

menos 3 pedidos de patentes de invenção, no triênio 2009-2011, 100 foram as mesorregiões 

que realizaram ao menos 3 pedidos de patentes, que representam 73% do total de mesorregiões. 

Desta forma, é perceptível uma expansão dos esforços tecnológicos nas mesorregiões 

brasileiras. 

Sem surpresa, é possível observar elevada concentração e desigualdade da atividade 

tecnológica regional no país (TABELA I.2). Isto é verificado nos indicadores CR (5;10;20) e 

no Coeficiente de Gini, respectivamente. A medida CR5 identifica que as cinco16 primeiras 

mesorregiões, todas das macrorregiões Sul-Sudeste, com maior produção absoluta da atividade 

tecnológica concentram mais de 52% dos pedidos de patentes no Brasil (2000-2011) e as vinte 

 
16 Metropolitana de São Paulo: 27%; Metropolitana do Rio de Janeiro: 7%; Metropolitana de Belo Horizonte: 6%; 

Campinas: 6%; Metropolitana de Curitiba: 5%. 
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primeiras mesorregiões 80%. Além disso, nota-se que o coeficiente de Gini esteve acima de 

0,82 em todos os períodos analisados, representando uma acentuada desigualdade dos esforços 

tecnológicos no território brasileiro.  

O Gráfico I.1 sinaliza a evolução da dimensão geográfica da atividade tecnológica ao 

longo do período 2000-2011 no Brasil. Para tal, utilizamos a ferramenta gráfica da Curva de 

Lorenz17 adaptada à atividade tecnológica.  

Gráfico  I.1- Evolução da distribuição relativa cumulativa das patentes absolutas nas mesorregiões 

brasileiras, 2000-201118 

 
Fonte: Elaboração própria (2022) a partir dos dados do INPI (2021) no software Stata. 

 
17 A curva de Lorenz consiste em uma ferramenta estatística geralmente utilizada para aplicações socioeconômicas 

sobre distribuição de renda ou riqueza dentro de uma empresa ou população (LORENZ, 1905). Recentemente, ela 

tem sido utilizada para a análise de outras distribuições, como a tecnológica (CRESCENZI; JAAX, 2017). A curva 

é representada por uma função L(P), que corresponde à fração recebida pelo p-ésima fração inferior da população, 

quando a população está ordenada, no nosso caso, por pedidos de patentes de forma crescente. A inclinação da 

curva é sempre positiva e é convexa, e L(0) = 0 e L(1)=1. A curva sempre se encontra entre a linha de perfeita 

igualdade e a de extrema desigualdade. Quanto mais próxima ela estiver da linha de perfeita igualdade, mais 

igualitária é a distribuição da atividade tecnológica. 

18 No Anexo B encontra-se a Curva de Lorenz para atividade tecnológica nas mesorregiões brasileiras (2000-

2011). 
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Os resultados apontados no Gráfico I.1 ratificam as evidências mencionados na Tabela 

I.2. De fato, notamos um comportamento semelhante de concentrações relativas cumulativas 

em todos os triênios. Porém, esse fenômeno não restringe ao caso brasileiro. Na verdade, a 

geografia da produção da atividade tecnológica de outros países, sobretudo os emergentes, são 

territorialmente muito desiguais (CRESCENZI; JAAX, 2017).  

Crescenzi e Rodríguez-Pose (2017) apontam que as cinco regiões da União Europeia 

(UE) com as quotas mais elevadas de pedidos de patentes representam, em conjunto, 35% de 

todas as patentes da UE; para os EUA, o valor correspondente é de cerca de 50%. Em contraste, 

as cinco regiões indianas mais inovadoras cobrem 75% das patentes indianas; na China, as cinco 

regiões com a maior participação de patentes produzem quase 80% de todos os pedidos de 

patentes. Portanto, a elevada concentração tecnológica identificada no Brasil não destoa das 

demais regiões do mundo.  

Pode-se notar que embora haja uma elevada concentração e desigualdade da produção 

tecnológica no país, o esforço já observado de desconcentração da produção inventiva no 

território é evidenciado (TABELA I.2; GRÁFICO I.1). Os indicadores CR (5;10;20) e o 

Coeficiente de Gini apresentaram pequenas melhoras (TABELA I.2), com um movimento 

persistente e descendente. Resultado que está em linha com os achados de Oliveira, Gonçalves 

e Almeida (2016). 

Nesse contexto, é inevitável relacionar o padrão de concentração dos pedidos de patente 

no território nacional com o fator aglomerativo populacional. O coeficiente de correlação de 

Pearson19 encontrado é de 0,7456 indicando uma relação linear relativamente forte e positiva 

entre as duas variáveis. Sabendo disso, a Tabela I.3 apresenta a distribuição das patentes por 

porte populacional20 dos habitantes nas mesorregiões. 

 
19 Refere ao grau de relação entre duas variáveis quantitativas e exprime o grau de correlação através de valores 

situados entre -1 e 1. Valores próximos de 1 indica uma relação linear forte positiva; próximo de -1 relação linear 

forte negativa; e, igual a zero indica que não há relação entre as duas variáveis analisadas. 

20 As estimativas populacionais referem-se ao último ano de cada interperíodos, isto é: 2002, 2005, 2008 e 2011. 
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Tabela I.3- Distribuição das patentes por porte populacional da mesorregião, Brasil (interperíodos, 

2000-2011) 

 
Fonte: Dados do INPI (2021) e IBGE (2021). Elaboração própria (2022). 

Em grande medida, mesorregiões com aglomerações populacionais superiores a 4 

milhões de habitantes concentram mais de 40% da produção tecnológica no país, em detrimento 

daquelas que possuem baixa aglomeração populacional, especialmente as de até 500 mil 

habitantes que não ultrapassam 3% da atividade tecnológica inventiva no país, durante todo o 

período investigado. Além disso, é possível identificar um padrão de crescimento tecnológico 

em torno das mesorregiões na faixa intermediária superior de dois milhões a quatro milhões de 

habitantes, seguido pelas da faixa intermediária inferior, de um a dois milhões de habitantes, 

em que cresceram proporcionalmente mais que as mesorregiões dos extremos, de pequeno e de 

elevada aglomeração populacional. É notório também o aumento do patenteamento das 

mesorregiões da faixa intermediária superior, passando de 2.035 pedidos de patentes (em 

2000/02) para 3.120 pedidos no triênio 2009-2011, representando um crescimento de 53%. 

Esses resultados estão em linha com a literatura que aponta que regiões com maior densidade 

populacional são mais urbanizados, fator significativo na geração, difusão e acúmulo de 

conhecimento tecnológico, por possuírem maior diversificação produtiva e presença de 

instituições de C&T (DURANTON; PUGA, 2004; MASCARINI et al., 2019). 

Sugere-se, que a interação entre os aspectos mencionados nas Tabela I.2 e Tabela I.3 se 

dá pelo fato de que parte significativa da concentração da produção tecnológica inventiva no 

Brasil decorre do processo de polarização urbana, em que uma cidade polo comanda e exerce 
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influência sobre a sua área de influência de cidades menores, em geral dentro da mesorregião, 

especialmente relacionados às mesorregiões  metropolitanas21.  

É importante deixar claro que este processo não se esgota no outro. Há importantes 

mesorregiões de médio porte (um milhão a dois milhões de habitantes) com concentração e 

crescimento tecnológico significativo fora dos espaços aqui considerados como metropolitanos, 

bem como há importantes mesorregiões médias com forte base urbano-industrial, que 

experimentaram incremento tecnológico significativo, como por exemplo, as mesorregiões 

Piracicaba (SP) e Grande Florianópolis (SC), bem como as polarizadas por Joinville (Norte 

Catarinense - SC), Blumenau (Vale do Itajaí - SC) e São José dos Campos (Vale do Paraíba 

Paulista - SP). Além do mais, como será identificado posteriormente na tipologia PTec, essas 

mesorregiões vêm se constituindo como importantes sítios para a produção tecnológica no país.  

Existem também diferenças significativas em relação às regiões com as maiores 

atividades tecnológicas per capita. Segundo Gonçalves (2007), a relevância da produção 

tecnológica não deve ser adequadamente aferida apenas pelo número absoluto de patentes, mas 

incorporar aspectos populacionais às análises. Isso porque as vantagens de escala das grandes 

cidades concentram vantagens decorrentes de economias de urbanização e de localização, 

favorecendo, assim, a aglomeração da atividade inventiva nas maiores aglomerações urbanas 

(SIMMIE, 2001).  

A Figura I.1 (A, B, C, D) apresenta a evolução da distribuição das patentes per capita 

(por cem mil habitantes) por mesorregião durante os quatro triênios 

selecionados(𝑇1;  𝑇2;  𝑇3;  𝑇4). Assim, como nas patentes absolutas, as patentes per capita estão 

concentradas nas macrorregiões Sudeste e Sul do Brasil. Por outro lado, os menores esforços 

tecnológicos estão localizados na vasta maioria das macrorregiões Norte, Centro-Oeste e 

Nordeste. Assim, as mesorregiões que produzem de 0 até 3 patentes per capita estão localizadas, 

sobretudo, no Nordeste, Centro-Oeste e majoritariamente  no Norte. As que exibem de 3 a 10 

patentes estão mais concentradas no Sudeste, seguida do Sul. Ao passo que as de 10 até 30 

patentes per capita estão localizadas em sua totalidade no Sul e Sudeste do Brasil.   

 
21 Este processo refere-se ao fenômeno cidade-região. A cidade-região compreende o processo de urbanização, 

tendo suas lógicas integradas através do aumento dos fluxos de pessoas, mercadorias, insumos e informação de 

forma centrípeta no território (SANTOS, 2013). 
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Figura I.1- Distribuição das patentes per capita*, por mesorregião, períodos selecionados 1,2,3,4 
1A – Período 2000-2002 
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Figura I.1. Distribuição das patentes per capita*, por mesorregião, períodos selecionados 1,2,3,4  

1B – Período 2003-2005 
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Figura I.1. Distribuição das patentes per capita*, por mesorregião, períodos selecionados 1,2,3,4  

1C – Período 2006-2008 
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Figura I.1. Distribuição das patentes per capita*, por mesorregião, períodos selecionados 1,2,3,4  

1D – Período 2009-2011 

 
Fonte: Dados regionalizados do INPI; IBGE (2021). Elaboração própria (2022) a partir do software 

QGIS. 

Nota: * Valores agregados em escalas fixas para facilitar a compreensão da evolução do esforço 

tecnológico inventivo regional entre os períodos.  

Embora seja possível identificar a centralidade da atividade inventiva no Sudeste do 

Brasil, conforme elucidado (FIGURA I.1), emerge uma novidade em termos regionais que 

reforça os achados da produção absoluta da atividade inventiva deste estudo. Mesorregiões 

localizadas no Sul e Nordeste ampliaram os esforços tecnológicos per capita, enquanto as 

mesorregiões localizadas no Norte e Sudeste experimentam um declínio das patentes per capita. 

As mesorregiões polarizadas por Chapecó (Oeste Catarinense), Cascavel (Oeste Paranaense), 
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Uruguaiana (Sudeste Rio Grandense), Lages (Serrana), Ponta Grossa (Centro Ocidental Rio-

Grandense), no Sul; e, no Nordeste, Natal (Leste Potiguar) e Aracaju (Leste Sergipano) 

registram ganhos na produção da atividade inventiva. Ao mesmo tempo, mesorregiões como 

Presidente Prudente, Sul fluminense, Nova Friburgo (Centro Fluminense) no Sudeste, 

Rondonópolis (Sudeste Mato-grossenses), no Centro-Oeste; e, Araguaína (Ocidental do 

Tocantins), Altamira (Sudoeste Paranaense) e Lábrea (Sul Amazonense) no Norte; 

apresentaram níveis de patentes per capita significativamente mais baixos em 2009/11 do que 

no período inicial (2000/02). 

Para ilustrar essa dinâmica da distribuição espacial dos pedidos de patentes per capita 

registradas no Brasil, a Figura II.2 apresenta o mapeamento da distribuição das taxas de 

crescimento média da patente per capita por mesorregião, entre o período de 2000-2002 e 2009-

2011. Os tons em azul indicam perdas significativas da taxa de crescimento dos pedidos de 

patentes por 100 mil habitantes (Azul escuro: -100% a -56,5% e azul claro: -56,5% a -5%), os 

tons marrons e vermelho indicam ganhos significativos (marrom: +5% a +61,7%; vermelho: 

+61,7% a +401%), as mesorregiões representadas em amarelo compreende relativa estabilidade 

na taxa de crescimento (-5% a +5%). Por fim, as mesorregiões que não apresentam nenhuma 

atividade inventiva no período inicial, final ou em ambos os períodos são coloridas de branco 

(vazia). No Anexo A nos dados suplementares há a distribuição das taxas de crescimento média 

da patente per capita por mesorregião da mesma maneira da Figura I.2. 

A Figura I.2 evidencia que a taxa de crescimento de pedidos de patentes de invenção 

per capita é particularmente alta na região do Sul, faixa litorânea do Nordeste e entorno de 

Brasília, enquanto as mesorregiões do Sudeste e Norte do Brasil mostram taxas de crescimento 

menores e/ou negativas de pedidos de patentes. Por exemplo, a taxa de crescimento registrada 

é particularmente alta para o Oeste Catarinense (SC; 217,4%), Oeste Paranaense (PR; 203,2%) 

e Leste Potiguar (RN; 101,8%); negativas nos casos de Sudeste Mato-grossense (MT; -93,9%), 

Centro Fluminense (RJ; -56,0%) e Sul Fluminense (RJ; -43,9%).   
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Figura I.2 -  Distribuição das taxas de crescimento média da patente per capita por mesorregião, (T1-

T4) 

Fonte: Dados regionalizados do INPI; IBGE (2021). Elaboração própria (2022) a partir do software 

QGIS. 

 

1.4.2 Classificação sub-regional do padrão tecnológico brasileiro utilizando como base os 

pedidos de patente (per capita) de 2000 a 2011 

As análises descritas na subseção anterior mostraram diferenças na distribuição espacial da 

atividade tecnológica no Brasil, entendida como o quadro mais geral de referência da 

capacidade tecnológica regional no período recente. Com base nessas descobertas iniciais, 
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realizamos uma caracterização da tipologia sub-regional do padrão tecnológico brasileiro 

(PTec) com um foco particular nas mesorregiões geográficas. Concentramos a atenção nos 

quatro grupos – Alta Tecnologia, Desenvolta, Estacionária e Baixa tecnologia – para o período 

compreendido entre os anos 2000 e 2011, conforme descrito na seção 2.2.3 (Classificando o 

padrão sub-regional da tecnologia no Brasil). A Figura I.3 apresenta o resumo espacial da 

tipologia PTec.  

Figura I.3 -  Tipologia sub-regional do padrão tecnológico brasileiro  (PTec) (2000-2011) 

 
Fonte: Dados regionalizados do INPI; IBGE (2021). Elaboração própria (2022) a partir do software 

QGIS. 
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Gráfico I.2 - Patente per capita T4 e Taxa de crescimento da patente per capita (T1-T4; %), PTec (2000-

2011 

Fonte: Dados regionalizados do INPI; IBGE (2021). Elaboração própria (2022) 

Com exceção da mesorregião do Distrito Federal, no Centro-Oeste, todas as 

mesorregiões do Brasil classificadas como Sub-regiões de Alta tecnologia – maior quota de 

patentes por habitante – estão situadas nas macrorregiões Sul e Sudeste (30 mesorregiões). 

Neste grupo encontra-se as todas as mesorregiões que compõem a faixa setentrional do Estado 

de São Paulo, a grande maioria das mesorregiões do Paraná e Santa Catarina, as mesorregiões 

Metropolitana e do Norte do Rio Grande do Sul, a Metropolitana do Rio de Janeiro, a 

Metropolitana de Belo Horizonte e seu entorno e a mesorregião Central Espírito-Santense. 

Conforme se observa, grande parte das mesorregiões alocadas neste grupo coincide 

aproximadamente, em seus contornos geográficos, com o polígono industrial (e principais polos 

tecnológicos) identificado por Diniz (1993), com extensão do corredor eixo Rio de Janeiro - 

Vitória, e dos polos industriais identificados por Lemos e outros (2003). Isto é, trata-se de 

mesorregiões consolidadas pelo processo de desenvolvimento industrial e tecnológico ao longo 

do século XX e XXI, e que representam o núcleo duro do desenvolvimento industrial e 

tecnológico do país. Além disso, as vantagens da proximidade geográfica e de aglomeração 

parecem ser cruciais para a construção da atividade inventiva neste grupo. Assim como na 
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maioria dos trabalhos teóricos e empíricos em outros países, que apontam esses fatores como 

fundamentais para a atividade inovativa-inventiva (SHEARMUR, 2012).  

Toma-se como exemplo, as mesorregiões Norte Catarinense (SC) e Araraquara (SP) que 

despontam com os maiores índices da produção per capita da atividade tecnológica no país, isto 

é, 29,4 e 23,2 patentes por cem mil habitantes (2009-2011), respectivamente. Estas 

mesorregiões são caracterizadas por áreas industriais consolidadas, como é o caso do setor 

metal mecânico (nas cidades de Joinville e Jaraguá do Sul) no Norte Catarinense; e redes 

agroindustriais de produção em Araraquara (diga-se: municípios de São Carlos e Araraquara, 

pertencente à mesorregião). Inclusive, o município de São Carlos é marcado por exibir um 

importante polo tecnológico e de instituições educacionais e científicas do país, bem como a 

forte presença de indústrias tradicionais e de tecnologias ligadas ao setor de informática, 

nanotecnologia, tecnologia da informação e serviços intensivos em conhecimento, resultado 

que tende a influenciar a elevada produção per capita da atividade tecnológica regional.  

Em segundo lugar, atenta-se para o fato de que as principais mesorregiões 

metropolitanas do país (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre) e 

os seus entornos integrarem o grupo de sub-regiões Alta tecnologia. É justamente esse fato que 

corrobora com as externalidades de economias de aglomerações relacionadas às redes urbanas 

de conhecimento, fator que tende a impulsionar o desenvolvimento tecnológico regional. Esse 

achado condiz com aqueles encontrados por Gonçalves e Fajardo (2011). Esses autores 

enfatizam a influência exercida pela proximidade geográfica entre as mesorregiões brasileiras 

sobre a geração de inovações locais; bem como, em Gonçalves, Araújo Júnior e Taveira (2018) 

que apontam que regiões com maior nível de patenteamento são mais propensas a conexão 

inter-regional e apresentam centralidade do fluxo do conhecimento. 

No entanto, é importante deixar claro que embora as mesorregiões metropolitanas 

guardem certa semelhança quanto a intensidade do esforço da atividade tecnológica inventiva, 

descrita pela variável da patente per capita, a dinâmica tecnológica guarda particularidades 

importantes. Enquanto, as Metropolitanas de Curitiba, Porto Alegre e Belo Horizonte 

apresentam taxas de crescimento positivas, a tendência é de redução da dinâmica tecnológica 

nas mesorregiões Metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro ao longo dos anos 2000-2011, 

os dois polos nacionais originários da industrialização e líderes da produção científica-

tecnológica no Brasil.  
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Com relação à mesorregião Metropolitana de São Paulo, especificamente, convém 

atentar para o fato de que tal resultado pode estar atrelado aos efeitos significativos da mudança 

da estrutura produtiva. Diniz e Gonçalves (2001) apontam que a região Metropolitana de São 

Paulo vem perdendo paulatinamente participação relativa na produção industrial no Brasil nas 

últimas décadas, mas aumentando o seu papel como centro de serviços de alta complexidade, 

refletido pela concentração de instituições bancárias e financeiras. No caso do Rio de Janeiro, 

houve uma interrupção da recuperação industrial do estado, em grande parte impulsionada pelas 

atividades relacionadas à extração de petróleo e gás natural (ABDAL, 2017). Esses processos 

podem ter influenciado na redução da intensidade das patentes per capita e do crescimento 

tecnológico.   

Uma terceira observação relacionada ao grupo Alta tecnologia se refere aos centros 

universitários e científicos no país. Este grupo concentra as mais importantes universidades do 

país, proeminentes no desenvolvimento científico nacional, o que sugere a possibilidade da 

existência de uma associação positiva entre as atividades científicas e o esforço tecnológico 

inventivo-inovativo. Estão presentes neste grupo: a Universidade de São Paulo (USP) na capital 

paulista, a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) em Campinas, Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCar) em São Carlos, a Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho (UNESP) distribuída em várias cidades-polo paulistas, a Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ) no Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

em Belo Horizonte, a Universidade Federal de Viçosa (UFV) em Viçosa (MG), a Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF), em Juiz de Fora e a Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS), em Porto Alegre. 

O segundo grupo do PTec são as Sub-regiões de Baixa tecnologia. Foram identificadas 

44 mesorregiões geográficas brasileiras22. Neste grupo existe uma vasta área contígua de 

mesorregiões com inexpressiva e/ou inexistente produção da atividade tecnológica inventiva 

no país, intercalada por pequenas manchas de mesorregiões Desenvolta e Estacionária, que se 

inicia na região Norte, atravessa o Nordeste e termina no Centro-Oeste. Emergem daí, 

mesorregiões caracterizadas com baixa capacidade tecnológica regional, uma vez que neste 

 
22 As mesorregiões Cod.Meso: 1201; 1301; 2103; 2105; 2403; 2502 e 5001 não apresentaram atividade 

patenteamento nos períodos 2000-2002 e 2009-2011; E, 1302; 1402; 1501;1502; 1504;1601; 2203; 2204; 2304; 

2306; 2701 e 2801 não possuem nenhuma atividade patenteadora nos períodos investigados, portanto, foram 

excluídas nas demais análises. 
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grupo encontra-se a situação menos favorável da produção tecnológica no Brasil, ou seja, menor 

patamar de patentes per capita e menores taxas de variação das patentes por habitantes (médio 

ou baixo crescimento tecnológico). 

Esse resultado está em linha com estudos anteriores, sendo similar aos encontrados por 

Albuquerque e outros  (2002), Gonçalves (2007) e Oliveira, Gonçalves e Almeida (2016) que 

destacam a baixa atividade inventiva nessas regiões periféricas do Brasil. Isso porque, em sua 

maioria, essas áreas sofrem com a ausência de clusters e externalidades, estruturas de suporte 

organizacional fracas e configurações institucionais desfavoráveis, ou mais ainda, sistemas de 

inovação regionais fracos no âmbito nacional (ALBUQUERQUE, 2007; CASALI; SILVA; 

CARVALHO, 2010). 

À título de exemplo, o maior patamar da atividade inventiva nas cidades polos desse 

grupo ocorre em Dourados (Sudoeste de Mato Grosso do Sul), Sorriso (Norte Mato-grossense), 

Cornélio Procópio (Norte Pioneiro Paranaense) e Caicó (Central Potiguar), porém a medida não 

ultrapassa 0,6 patentes por cem mil habitantes entre 2009/11 em cada mesorregião, sendo estas 

acompanhadas de uma dinâmica de retração da atividade inventiva (2000/02-2009/11). 

Inclusive, partes substantivas de mesorregiões deste grupo, apresentam mudanças no padrão 

tecnológico significativas com a perda de vantagens tecnológicas ao longo dos anos 2000 

(MARQUES et al., 2021). 

Nesse sentido, os resultados encontrados nos grupos de Sub-regiões de Alta e Baixa 

tecnologia destacam uma forte clivagem das regiões Sul/Sudeste comparada ao 

Nordeste/Centro-Oeste e, sobretudo, ao Norte. Nessas clivagens, ressaltam profundas 

diferenças entre os níveis de esforços tecnológicos e reforça os achados anteriores em relação 

a regiões com expressiva herança histórica de desigualdade tecnológica (GONÇALVES, 

2007B; GONÇALVES; ARAÚJO JÚNIOR; TAVEIRA, 2018; MARQUES et al., 2020; 

MONTENEGRO; GONÇALVES; ALMEIDA, 2011).  

Identificado os grupos com características mais marcantes da desigualdade do padrão 

da atividade inventiva (Sub-regiões de Alta e Baixa tecnologia), chamamos atenção para as 

informações referentes aos grupos de Sub-regiões Desenvolta e Estacionária. 
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As mesorregiões classificadas como Sub-regiões Desenvolta possuem as maiores taxas 

de crescimento da patente per capita que não figuram no grupo de Alta tecnologia, totalizando 

27 (19,70%). Com exceção da mesorregião polarizada por Manaus (Centro Amazonense), as 

mesorregiões da região Norte não possuem essa característica. Doze mesorregiões são 

identificadas no Nordeste, seis no Sul, três no Sudeste e Centro-Oeste.  

Dentre os principais argumentos que subsidiam a composição desse grupo, destaca-se a 

expansão dos incentivos fiscais governamentais, especialmente os estaduais, de isenção de 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), doação de terrenos, retomada da 

estratégia federal de desenvolvimento regional (especialmente com financiamentos subsidiados 

dos bancos públicos) e implantação do modelo de gestão compartilhada do conhecimento 

científico, realizados, sobretudo, no início da década dos anos 2000 no Brasil.  

No caso específico da mesorregião Centro Amazonense, uma das principais causas 

desse desempenho tecnológico pode ser consequência de uma antiga preocupação com o 

desenvolvimento regional no Norte e o esforço de levar a atividade industrial à região, 

sobretudo, por meio do antigo projeto governamental de isenção e incentivos fiscais 

empreendido na Zona Franca de Manaus (ZFM) (DINIZ; SANTOS, 1995), cujo maior feito 

está concretizado no Polo Industrial de Manaus (PIM), com grande incidência da indústria 

difusora e de bens duráveis durante o período dos anos 2000 e 2011, conforme aponta Saboia, 

Kubrusly e Barros (2014).  

Sobre a dinâmica tecnológica de Manaus, é importante pontuar que, embora o nível da 

atividade inventiva tenha permanecido na faixa de até três patentes per capita23, a taxa de 

crescimento do nível de patenteamento é expressivamente elevada 292,92%, entre o período 

2000/02 e 2009/11, quando comparado a média da região Norte (-3,6%): cerca de duzentos e 

oitenta e nove pontos percentuais. E do Brasil (40,1%): duzentos e cinquenta e dois pontos 

percentuais.  

É preciso reconhecer a Mesorregião de Manaus (Centro Amazonense; especificamente 

o PIM) caracterizada como Desenvolta, numa condição de enclave industrial ou “plataforma 

satélite” (DINIZ; SANTOS, 1995), revelando ser um verdadeiro outlier tecnológico regional e 

 
23 Patentes per capita na mesorregião Centro Amazonense: T1: 0,7; T2: 1,1; T3: 1,6; T4: 2,7. 
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com baixos efeitos de proximidade. Ademais, essa mesorregião, ainda não venceu as lacunas 

estruturais que possibilite seu catching up tecnológico com relação às regiões mais 

desenvolvidas tecnologicamente no Brasil, incluídas no grupo de Sub-regiões Alta tecnologia. 

Assim como qualificado por Gonçalves e Fajardo (2011) e Pessali e Shima (2015), esta região 

ainda possui limitações na geração da própria tecnologia, uma vez que a forte presença de 

empresas multinacionais instaladas nesta localidade, em sua maioria, restringe o processo 

inventivo (e inovativo) à sua matriz e registram sua patente no Brasil (na grande maioria) para 

resguardar direitos da propriedade industrial.  

Com relação às mesorregiões do Nordeste que compõem o grupo Desenvolta, convém 

atentar para o fato de que tal resultado pode estar expressando efeitos cada vez mais 

significativos da expansão dos esforços tecnológicos regionais, combinada ao restabelecimento 

do planejamento regional, políticas de incentivos fiscais, políticas de incentivos a CT&I, bem 

como intensificação da relação Universidade-Empresa, nos anos 2000-2011. 

No que tange ao desenvolvimento e planejamento regional no Nordeste, o 

restabelecimento da Sudene, em 2003, sob o comando do antigo Ministério do 

Desenvolvimento Regional pode ter exercido influência positiva na expansão dos esforços 

tecnológicos, uma vez que a Sudene incorporou importantes macroprojetos com o objetivo de 

contribuir para a sustentabilidade ambiental das atividades produtivas e para o aproveitamento 

dos recursos naturais da região. Além do mais, foram intensificados macroprojetos de inovação 

nas atividades produtivas e dos serviços públicos, elencadas no eixo estratégico da instituição. 

No caso específico da mesorregião polarizada por Ilhéus-Itabuna (Sul Baiano), a criação 

do polo de informática de Ilhéus via o Decreto 4.316/95, cujo objetivo foi atrair empresas para 

a região Nordeste por meio de incentivo fiscais para instalações de indústrias do setor, os 

resultados dos esforços tecnológicos sugerem uma possível influência positiva na dinâmica 

tecnológica. Essa mesorregião apresentou uma taxa de crescimento da patente per capita em 

aproximadamente 401%, entre os anos 2000/02 e 2009/11. Que em algum sentido, demonstra 

que essa região realizou esforços significativos para o desenvolvimento de novas atividades 

tecnológicas proporcionalmente maiores do que a média brasileira.  

No entanto, é importante deixar claro que embora essa dinâmica tenha ocorrido, o Sul 

Baiano exibe ainda uma diminuta atividade inventiva em relação à população residente, 
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especialmente quando comparada ao grupo de Sub-regiões Alta tecnologia (GRÁFICO I.2). 

Além disso, as aglomerações produtivas relacionadas ao setor de tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) instaladas, como a de Ilhéus, possui perfil de baixa escala de produção, 

predomínio de micro e pequenas empresas altamente dependentes de insumos e componentes 

importados, o que as deixam com uma baixa capacidade endógena de geração da atividade 

tecnológica inventiva regional (FERREIRA JÚNIOR; SANTOS, 2006).  

Para além dessas mesorregiões incorporadas no grupo Desenvolta, destacamos a 

mesorregião Metropolitana de Salvador que apresenta dinamismo tecnológico superior à média 

nacional. Em primeiro lugar, é importante apontar que a Metropolitana de Salvador exibe 

continuidade do esforço tecnológico entre o primeiro e terceiro triênio (ver FIGURA I.1): 

2000/02 e 2003/05: 2,2; 2006/08: 2,3. Porém, no último triênio (2009-2011) a proporção do 

nível de patenteamento em relação à população residente tornou-se mais significativa, atingindo 

um patamar de 3,5 pedidos de patentes de invenção por cem mil habitantes, ultrapassando o 

limiar de 3 pedidos per capita, representando uma taxa de crescimento de aproximadamente 

61,7% (2000/02 – 2009/2011) (GRÁFICO I.1).  

A rigor, as evidências empíricas indicam que esta dinâmica está relacionada, dentre 

outras causas, à maior proximidade organizacional do sistema local de inovação da capital 

baiana, que se estende ao entorno da Região Metropolitana de Salvador, com o sistema nacional 

de inovação liderado pela metrópole paulistana. Dentre outros fatores, os ganhos de 

proximidade organizacional (GILLY; TORRE, 2000) foram desenvolvidos a partir do 

estabelecimento do complexo da Ford (FERREIRA JÚNIOR, 1999; GUERRA, 2002; 

MOREIRA, 2016), em Camaçari, no ano de 2001. Segundo Prado, Sousa e Colantuono (2007), 

dois anos após a instalação do complexo na Bahia, a subsidiária já desempenhava um papel 

relevante não só no desenvolvimento da região, como também nas estratégias relacionadas à 

atividade tecnológica e inovativa na região.  

Em relação à promoção e incentivos à C,T&I no Nordeste, duas mesorregiões merecem 

destaque. A primeira é a mesorregião polarizada por Aracaju (Leste Sergipano). Apesar de seu 

indicador de atividade tecnológica (patente per capita) não configurar no nível mais elevado 

(Sub-regiões Alta tecnologia), é possível destacar seu posicionamento bastante favorável em 

relação à dinâmica tecnológica regional, traduzido em um crescimento da patente per capita em 

aproximadamente 77% entre os períodos dos anos 2000/02-2009/2011, que pode ter sido 
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influenciado pelos esforços contínuos de políticas de CT&I nos anos 2000. Dentre as políticas 

de CT&I é possível mencionar a criação de instituições e agentes de interação e transferência 

de tecnologia (Incubadora Tecnológica (UNIT) em 2004; Centro Incubador de Sergipe (UFS) 

e Coordenação de Inovação e Transferência de Tecnologia, em 2005; Núcleo de Inovação 

Tecnológica do IFS, em 2008), bem como a construção de instituições de pesquisa aplicada 

(Instituto de Pesquisa (ITP), fundado em 2003 e ligado à Universidade Tiradentes em Aracaju, 

que atua na prestação de serviços técnicos especializados para micros, pequenas e médias 

empresas), conforme identificados em Castro e outros (2017).  

A segunda mesorregião que merece destaque é polarizada por Maceió (Leste Alagoano). 

Importantes incentivos e fomentos à C, T&I foram realizados ao longo dos anos 2000 no estado 

de Alagoas e, sobretudo, na capital Maceió. Dentre elas, destaca-se a alteração da natureza 

jurídica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (FAPEAL) através da Lei 

Complementar nº 05, transformando-a em uma fundação de direito público, em 2002; criação 

da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (SECTES) através da Lei 

6.170 de julho de 2000 alterada pela Lei nº 6.422 de 18 de dezembro de 2003 passando-se a 

chamar Secretaria Executiva de Ciência e Tecnologia; aproximação da SECTI e da FAPEAL 

com setores produtivos selecionados (tecnologia da informação, químico e plástico, 

agroalimentar) por meio do Programa de Arranjos Produtivos Locais (em 2003) e o Projeto de 

Cadeias Produtivas de Alagoas (em 2006) que buscaram fomentar e criar um ambiente mais 

favorável para a consolidação das 10 atividades econômicas identificadas como vocações 

produtivas; em 2007, o Governo de Alagoas capitaneou junto a Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP) recursos para a construção de três Polos Tecnológicos (agroalimentar, 

hortifruticultura e setor de tecnologia da informação e comunicação), visando fornecer suporte 

científico e tecnológico aos pequenos negócios; e, em 2009, Alagoas editou sua Lei Estadual 

de Inovação, importante marco para o setor (PEREIRA, 2019). 

Em relação à intensificação da relação Universidade-Empresa no grupo de Sub-regiões 

Desenvolta, é possível mencionar a mesorregião polarizada por Natal (Leste Potiguar), também 

localizada no Nordeste. Caracterizada por apresentar 4 patentes per capita (2009/11) e possuir 

uma taxa de crescimento interperíodos de 101,1% (2000/02-2009/11) essa mesorregião 

apresenta dinâmica tecnológica superior à média nacional. Adicionalmente, é possível 

mencionar que esta mesorregião consiste em um importante lócus do desenvolvimento e 
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produção tecnológica relacionada ao setor petrolífero no país e, mais especificamente, na região 

Nordeste.  

Dentre as principais evidências que sugere sua inserção do Leste Potiguar na sub-região 

Desenvolta, destaque é dado a parceria tecnológica com a Petrobras, alinhada ao modelo da 

hélice tripla (empresa-universidade-governo)24, no período investigado. Conforme aponta 

Poletto (2011), no período 1999 a 2010 foram contratados R$ 127 milhões pela Petrobras junto 

aos laboratórios de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), – 

aproximadamente 80 milhões diretamente como investimentos da cláusula de Participação 

Especial – em P&D, infraestrutura e serviços tecnológicos. Isso porque em 1999, a Petrobras, 

antecipando-se ao primeiro edital do fundo setorial do petróleo do Plano Nacional de Ciências 

e Tecnologia do Setor Petróleo (CT-PETRO), elegeu a UFRN como universidade âncora para 

pesquisas na região Nordeste e para ela foi direcionada uma carteira de projetos de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) e de infraestrutura na busca pela solução de problemas tecnológicos 

e prestação de serviços. Essa parceria por sua vez, proporcionou a produção de conhecimento 

registrado sob a forma de inúmeras publicações científicas nacionais e internacionais, patentes, 

inovações radicais e inovações incrementais. A título de exemplo, a patente do novo fluido de 

perfuração “verde” compatível às formações portadoras de água doce da Bacia Potiguar e 

totalmente biodegradável, venceu o prêmio Petrobras de tecnologia e teve participação 

importante de alunos e ex-alunos da instituição. Esse ambiente incorporando o modelo de 

gestão compartilhada de P&D entre a Petrobras e a UFRN parece ter exercido influência 

decisiva para o novo dinamismo da atividade tecnológica na mesorregião do Leste Potiguar.  

É importante destacar que a atuação da Petrobras como empresa-âncora sob o modelo 

da hélice tripla no âmbito nacional não foi restrita à UFRN, pelo contrário, importantes núcleos 

regionais foram alocados em diferentes universidades, como na Universidade Federal da Bahia 

(UFBA) –Metropolitana de Salvador–; na Universidade Federal de Sergipe (UFS) –Leste 

Sergipano/Aracaju–; na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) –Central Espírito-

Santense–; na Universidade Estadual Norte-Fluminense (UENF) –Norte Fluminense–; na 

 
24 Empresa (Petrobras, fornecendo a estrutura produtiva); Universidade (Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), exercendo o papel da Infraestrutura de Ciência e Tecnologia); Governo (Agência Nacional do 

Petróleo e Biocombustíveis (ANP) órgão regulador e arrecadador; A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) 

como instrumento operacional do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), financiando os projetos de Ciência 

e Tecnologia (C&T)). 
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Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ) e no Centro Tecnológico do Exército (CTEx) –

Metropolitana do Rio de Janeiro–. Esses resultados evidenciam a importância da relação 

universidade-empresa na geração, difusão e acúmulo de conhecimento, pois todas as regiões 

mencionadas –exceto as Metropolitana do Rio de Janeiro e a Central Espírito-Santense 

polarizada por Vitória, ambas classificadas como Sub-regiões de Alta tecnologia – foram 

alocadas no grupo Desenvolta, isto é, que apresentam dinamismo tecnológico superior à média 

nacional, ao longo da primeira década dos anos 2000-2011. 

Ainda sob a perspectiva do grupo de Sub-regiões Desenvolta, também merecem 

destaque as mesorregiões polarizadas pelas cidades Minaçu (Norte Goiano), Águas Lindas de 

Goiás (Leste Goiano) e Paracatu (Noroeste de Minas), com taxas de crescimento da patente de 

185%, 163% e 177%, respectivamente entre período (2000/02 – 2009/2011). No caso dessas 

mesorregiões, há de considerar a proximidade e relação com a entidade político-administrativa 

do Distrito Federal, em que as atividades tecnológicas parecem estar relacionadas com a 

ocorrência de transbordamentos locais de conhecimento, gerados a partir do polo dinâmico 

representado por Brasília, especialmente pelo papel científico da Universidade de Brasília 

(UNB) e por ser sede ou subsede de diversas empresas estatais. 

Por fim, a tipologia PTec completa-se pela categoria de Sub-regiões Estacionária. 

Compõe o grupo 36 mesorregiões (25%) dispersas no território brasileiro (quinze do Sudeste, 

sete do Nordeste, seis do Centro-Oeste, cinco mesorregiões do Norte e três do Sul). Esta 

categoria possui como característica a disposição de valores intermediários das patentes per 

capita e médias ou baixo dinamismo tecnológico, quantificada pela taxa de variação da patente 

per capita.  

O primeiro destaque do grupo refere-se à manutenção e baixa capacidade em ampliar o 

dinamismo tecnológico na região Norte. Todas as cinco mesorregiões da região que compõem 

o grupo, polarizadas por Porto Velho (Madeira-Guaporé), Jí-Paraná (Leste Rondoniense), Boa 

Vista (Norte de Roraima), Metropolitana de Belém e Macapá (Sul do Amapá), apresentam 

esforços que não ultrapassam uma patente por 100 mil habitante no período de 2009 a 2011.  

A questão principal a ser posta é a dificuldade de superar o elevado custo de transporte 

e carência de infraestrutura desse grupo de mesorregiões, que possibilite a superação das 

barreiras à atividade tecnológica inventiva, ambiente normalmente encontrado nas regiões 
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periféricas e que explicam suas desvantagens locacionais. Caso as políticas públicas não 

possibilitem a alocação de investimentos industriais e infraestrutura articulados às políticas e 

estratégias de C,T&I nessas localidades, dificilmente elas conseguirão romper com a barreira 

da estagnação tecnológica. 

Outra evidência identificada no grupo Estacionária é a presença de importantes 

mesorregiões metropolitanas no Nordeste, em particular, a Metropolitana de Fortaleza e Recife. 

Embora, essas mesorregiões apresentem destaque no nível da atividade inventiva em sua região, 

as taxas de crescimento da atividade inventiva são inferiores à média nacional e, sobretudo, do 

Nordeste. Além dessas, as mesorregiões polarizadas por Campina Grande (Agreste Paraibano), 

João Pessoa (Mata Paraibana), Arapiraca (Agreste Alagoano), Barreiras (Extremo Oeste 

Baiano) e Juazeiro (Vale São-Franciscano da Bahia), apresentam crescimento moderado da 

atividade inventiva. 

Pode-se notar ainda no grupo de Sub-regiões Estacionária, um número expressivo de 

mesorregiões do Sudeste e parcela do Centro-Oeste que possuem moderada produção e 

dinamismo tecnológico. Em sua maioria, são regiões que possuem características de atividade 

produtiva vinculada à cadeia agroindustrial, algumas economicamente dinâmicas, como o 

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, o Centro Goiano (Goiânia-Anápolis) e Centro Norte de 

Mato Grosso do Sul (Campo Grande), e outras estagnadas, como Presidente Prudente (SP), 

Itapetininga (SP) e Vale do Rio Doce (MG).  

No caso específico do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, embora apresente nível de 

patenteamento relativamente próximo à média nacional, é preciso considerá-la com cautela. 

Pois, a capacidade tecnológica regional de expandir e manter o dinamismo tecnológico parece 

ser frágil. Por exemplo, os níveis dos pedidos de patentes por cem mil habitantes oscilaram: 𝑇1: 

2,9, 𝑇2: 3,9; 𝑇3: 5,3 e 𝑇4: 3,0. Uma possível razão é que nesta mesorregião por muito tempo o 

escopo dos pedidos de patentes de invenção esteve vinculado a área tecnológica Necessidade 

Humanas e Construção Fixas. Essas tecnologias são relacionadas respectivamente à cadeia 

produtiva da agroindústria, sobretudo, sucroalcooleira (SIQUEIRA; REIS, 2006) e da 

mineração (SOUZA, 2017), nas quais possuem produção regional significativa. No entanto, 

essa mesorregião perdeu vantagem competitiva na área técnica Construção fixa (mineração) ao 

longo da década dos anos 2000-2011(MARQUES et al., 2021), resultado que favoreceu o baixo 

dinamismo tecnológico de maneira geral. No entanto, seu papel estratégico de entreposto 
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agroindustrial nacional resultou no estabelecimento de uma infraestrutura educacional superior 

que pode resultar em transbordamentos relevantes para a produção científica-tecnológica. 

A análise intra-regional do grupo Estacionária mostra também a inclusão de três 

mesorregiões do Sul polarizadas por Santa Cruz do Sul (Centro Oriental Rio-grandense), 

Umuarama (Noroeste Paranaense) e Campo Mourão (Centro Ocidental Paranaense). No 

período entre 2000 e 2002, o Noroeste Paranaense registrou 1,7 patentes por 100 mil habitantes, 

seguido por Centro Oriental Rio-grandense (2,5) e Centro Ocidental Paranaense (2,7). Já entre 

2009 e 2011, Noroeste Paranaense registrou 2,5 patentes per capita, Centro Oriental Rio-

grandense (3,3) e Centro Ocidental Paranaense (2,0). Ou seja, enquanto Centro Oriental 

Paranaense e Noroeste Paranaense apresentam uma tendência de crescimento da atividade 

inventiva próxima à média nacional, o Centro Ocidental Paranaense exibe uma dinâmica de 

retração da produção da atividade inventiva.  

Ao fim e ao cabo, observa-se no grupo de Sub-regiões Estacionárias a produção 

tecnológica é relativamente estável/declinante, marcada por tecnologias maduras e muitas vezes 

relacionadas ou não à perda da dinâmica da atividade produtiva. O desafio fundamental para as 

estratégias de desenvolvimento tecnológico regional neste grupo diz respeito, sobretudo, à 

questão de como essas localidades podem ou não ser capazes de romper com a dependência da 

trajetória, buscando novas estratégias e renovação de seu padrão tecnológico. 

Por fim, é importante deixar claro que a alocação das mesorregiões numa determinada 

categoria/grupo da tipologia PTec aqui proposta não é estática e pode evoluir de um padrão 

para outro, (re)criando ao longo do tempo a necessidade de estudos empíricos da dinâmica 

tecnológica regional, tal como se faz necessário nos padrões setoriais de inovação 

(CASTELLACCI, 2008; MARQUES; ROSELINO; MASCARINI, 2019; OECD, 2013; 

PAVITT, 1984), tipologias de sistemas regionais de inovação (ASHEIM; ISAKSEN; TRIPPL, 

2019; CASALI; SILVA; CARVALHO, 2010; CASSIOLATO; LASTRES, 2005; COENEN et 

al., 2017; LASTRES; CASSIOLATO, 2003) e territoriais (GALVÃO; VASCONCELOS, 

1999; MACEDO; PORTO, 2018). Um aspecto particularmente relevante é como a evolução da 

estrutura produtiva dessas regiões, em especial sua progressão ou regressão econômica e 

tecnológica, pode impactar na produção de serviços modernos, especialmente aqueles ligados 

às atividades científico-tecnológicas.  



74 

 

 

1.5 CONCLUSÕES 

O objetivo deste ensaio foi mapear a distribuição e dinâmica espacial da atividade tecnológica 

regional no Brasil, a fim de construir uma tipologia sub-regional do padrão tecnológico (PTec), 

baseada no uso de estatísticas de patentes de invenção, ao longo da primeira década dos anos 

2000 a 2011. Os resultados provenientes dos procedimentos metodológicos foram amplamente 

satisfatórios para os propósitos deste ensaio e permitem identificar o comportamento inventivo 

nas mesorregiões brasileira, seus padrões e desempenho tecnológicos. 

Os principais resultados relacionados à PTec apontam que: (i) as mesorregiões que 

assumem a categoria de Sub-regiões Alta tecnologia – maior quota de patentes per capita – 

foram situadas nas macrorregiões Sul e Sudeste do Brasil (30 mesorregiões), com exceção da 

mesorregião do Distrito Federal, que pela sua natureza de centro político-administrativo 

nacional pode ser caracterizado como uma espécie de “enclave científico-tecnológico”. Esse 

grupo coincide, em sua maioria, com os contornos geográficos do polígono industrial 

identificado por Diniz (1993) e dos polos industriais identificados por Lemos e outros (2003); 

(ii) o Grupo de Sub-regiões Baixa tecnologia (44 mesorregiões) foi composto por uma vasta 

área contígua de mesorregiões com inexpressiva e/ou inexistente produção da atividade 

inventiva localizada, sobretudo, na região Norte e Nordeste, resultado que converge com 

estudos anteriores no Brasil (ALBUQUERQUE et al., 2002; GONÇALVES, 2007B; 

GONÇALVES; FAJARDO, 2011); (iii) a categoria de Sub-regiões Desenvolta foram aquelas 

que apresentaram as maiores taxas de crescimento da patente per capita e não figurou no grupo 

de Sub-regiões Alta tecnologia, totalizando 27 mesorregiões. Na região Norte apenas Manaus 

(Centro Amazonense) apresentou essa característica. Três mesorregiões foram identificadas no 

Sudeste, seis na região do Sul, três no Centro-Oeste e doze na região do Nordeste; (iv) 36 

mesorregiões integraram o grupo de Sub-regiões Estacionária, que possuem como 

características marcante valores intermediários das patentes per capita e médias ou baixo 

dinamismo tecnológico, quantificada pelo crescimento da taxa da patente per capita. Quinze 

mesorregiões foram identificadas na região Sudeste, sete no Nordeste, seis no Centro-Oeste, 

cinco no Norte e três no Sul do Brasil.  

Considerando os respectivos índices de produção tecnológica regional (padrão e 

dinâmica da atividade inventiva), grau de concentração da atividade tecnológica e as 

semelhanças do padrão sub-regional da tecnologia no Brasil, podemos destacar dois aspectos 
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importes desse ensaio: o padrão regional da atividade tecnológica e a estratégia do 

desenvolvimento tecnológico no Brasil no período recente.  

Do ponto de vista do padrão tecnológico regional no Brasil, foi possível identificar a 

existência de transformações marcantes, apesar de sua estrutura não ter sido substancialmente 

alterada. Em outras palavras, trata-se de intensificação dos esforços tecnológicos em nível 

nacional que impulsionou a produção inventiva em direção a regiões de médio porte 

(populacional), especialmente localizadas no Sul e Nordeste. Os resultados também sugerem 

redução da desigualdade tecnológica regional, cuja atividade inventiva tem espraiado pelo 

território brasileiro. Importantes regiões industriais têm perdido participação relativa na 

produção tecnológica, como são os casos das Metropolitanas de São Paulo e a do Rio de Janeiro. 

As regiões que incorporaram a gestão compartilhada de P&D, a partir do modelo da tripla 

hélice, experimentaram expansão da atividade tecnológica.  

Além disso, importantes empresas estatais parecem ter exercido alguma influência 

positiva de ancoragem da atividade de patenteamento regional, como é o caso de regiões que 

possuem núcleos regionais da Petrobras. Os incentivos fiscais para construção de polos 

tecnológicos e setores estratégicos sugere a indução da dinâmica tecnológica regional, à 

exemplo do Polo de informática de Ilhéus e o Polo Industrial de Manaus. Ademais, a 

proximidade geográfica, organizacional e as vantagens de aglomeração parecem exercer efeitos 

importantes para a construção da atividade inventiva em regiões que exibem maiores níveis de 

patenteamento.  

Do ponto de vista da estratégia do desenvolvimento tecnológico no país, essas mudanças 

sinalizam novos desafios, limites e possibilidades. Pois, a persistência do fortalecimento da 

capacidade tecnológica regional é um grande desafio, fazendo por necessário a construção, 

manutenção e consolidação de infraestruturas tangíveis (básicas e de C,T&I) e intangíveis 

(sistemas locais de aprendizado) suficientes para possibilitar a expansão contínua da atividade 

inventiva no país de forma espacialmente desconcentrada. Uma questão particularmente 

desafiadora é como usar as infraestruturas de C,T&I para promover mudanças na base produtiva 

em direção a atividades dinâmicas e, por outro lado, como explorar atividades dinâmicas já 

estabelecidas para o upgrade tecnológico, o qual tende a exigir infraestruturas de C,T&I mais 

complexas.   
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Além disso, é importante ressaltar que embora a visão predominante da literatura aponte 

que a atividade inventiva em regiões periféricas dos principais núcleos tecnológicos, como é o 

caso do grupo de Sub-regiões Baixa tecnologia, Desenvolta e Estacionária, enfrentem mais 

desafios do que regiões com intensa atividade inventiva (Alta tecnologia), uma vez que pode 

transparecer uma negligência ou pouca potência das políticas de C,T&I. Ou seja, ambientes 

periféricos da produção da atividade tecnológica também podem oferecer oportunidades a seus 

inventores, tanto no processo de invenção e inovação quanto em termos de fatores clássicos de 

localização (RODRÍGUEZ-POSE; WILKIE, 2019). Essas regiões podem oferecer janelas de 

oportunidades para aproveitar o ambiente de proteção e de incentivos. Tal ambiente permite a 

busca e experimentação com novas soluções, que posteriormente poderão ser adotadas em 

maior escala e possibilitar um efeito transbordamento da tecnologia. No entanto, para 

desenvolver esse grupo de mesorregiões, as políticas tecnológicas precisam apresentar 

sincronia entre a política industrial e regional, o que parece ser historicamente um grande 

desafio no Brasil.  

Essas ideias são apresentadas por um conjunto de experiências e políticas 

compensatórias que apontam o papel dos incentivos de atração de empresas para regiões 

periféricas buscando a construção de base tecnológica, industrial e formação de nicho altamente 

especializado que não seria possível nos principais núcleos tecnológicos (EDER; TRIPPL, 

2019; GLUCKLERY, 2014; SIMMIE, 2012). Eder e Trippl (2019) identificaram diferentes 

estratégias de compensação e exploração adotadas pelas empresas na Áustria para superar as 

restrições regionais à inovação e colher os benefícios da inovação em regiões periféricas. 

Simmie (2012) ilustrou o papel de inventores localizados em nichos econômicos do setor de 

energia eólica na periferia da Dinamarca, bem como as oportunidades de difusão de novas 

tecnologias para a obtenção de massa crítica e a criação de novas trajetórias tecnológicas nessas 

localidades. Glucklery (2014) forneceu evidências sobre o papel da periferia na criação de 

conhecimento e na aplicação de inovações, especificamente no setor de química da subsidiária 

argentina da empresa BASF.  

Portanto, fica evidente que regiões periféricas podem fornecer janelas de oportunidades 

na construção e consolidação de vantagens tecnológicas. No entanto, no contexto de países em 

desenvolvimento sob condições retardatárias, como o Brasil, os desafios para aproveitar janelas 

de oportunidades tecnológicas para as regiões são consideráveis. 
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Assim, os nossos resultados relacionados ao PTec podem ser instrumentos capazes de 

estabelecerem prioridades efetivas em prol do desenvolvimento tecnológico, cujo objetivo em 

última instância é apoiar a construção e consolidação de capacidades tecnológicas regionais no 

Brasil. Ademais, faz-se necessário compreender a dinâmica do desenvolvimento tecnológico, 

bem como os principais determinantes das vantagens tecnológicas nessas localidades.  
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ANEXOS 

ANEXO A - Patente per capita (𝑻𝟒) e Taxa de crescimento da patente per capita (𝑻𝟏 − 𝑻𝟒 ; %)  

Tipologia 

PTec  

Cod. 

Meso 
Nome Meso 

Patente per 

capita 

Taxa de 

crescimento 

patente per capita 

Alta 

tecnologia 

4202 Norte Catarinense (Joinville) 29,41 51,90 

3505 Araraquara (São Carlos/Araraquara) 23,22 55,51 

4302 Nordeste Rio-grandense (Caxias do Sul) 18,93 37,07 

3509 Marília 17,77 -5,59 

4110 Metropolitana de Curitiba 16,61 48,90 

4205 Grande Florianópolis 16,55 44,80 

3507 Campinas 16,49 12,40 

3515 Metropolitana de São Paulo 11,99 -13,36 

3506 Piracicaba 11,89 -11,60 

4204 Vale do Itajaí (Blumenau) 11,82 51,66 

4201 Oeste Catarinense (Chapeco) 11,79 217,36 

4305 Metropolitana de Porto Alegre 10,82 16,61 

3107 Metropolitana de Belo Horizonte 10,52 7,64 

3513 Vale do Paraíba Paulista (São José dos Campos) 9,46 0,10 

3512 Macro Metropolitana Paulista (Sorocaba) 8,98 25,84 

4105 Centro Oriental Paranaense (Ponta Grossa) 8,42 89,66 

3502 Ribeirão Preto 7,92 24,35 

4103 Norte Central Paranaense (Londrina) 7,45 45,39 

3111 Campo das Vertentes (Barbacena) 7,28 72,47 

3203 Central Espírito-santense (Serra/Vila Velha) 6,53 -18,52 

3503 Araçatuba 6,51 59,21 

4107 Sudoeste Paranaense (Francisco Beltrão) 6,08 46,93 

3501 São José do Rio Preto 5,72 1,14 

5301 Distrito Federal 5,33 -8,20 

4206 Sul Catarinense (Criciúma) 5,31 13,31 

3306 Metropolitana do Rio de Janeiro 5,22 -11,15 

4106 Oeste Paranaense (Cascavel) 5,08 203,17 

3112 Zona da Mata (Juiz de Fora) 4,74 71,35 

3504 Bauru 4,70 -14,45 

4301 Noroeste Rio-grandense (Passo Fundo) 4,56 31,69 

Baixa 

tecnologia 

5004 Sudoeste de Mato Grosso do Sul (Dourados) 0,63 -23,57 

5101 Norte Mato-grossense (Sorriso) 0,62 -22,38 

4104 Norte Pioneiro Paranaense (Cornélio Procópio) 0,53 -24,27 

2402 Central Potiguar (Caicó) 0,52 -4,97 

1506 Sudeste Paraense (Parauapebas) 0,52 30,53 

2305 Jaguaribe (Aracati) 0,38 -6,60 

5102 Nordeste Mato-grossense (Barra do Garças) 0,36 -15,17 

1702 Oriental do Tocantins (Palmas) 0,34 -53,05 

2604 Mata Pernambucana (Vitória de Santo Antão) 0,27 47,98 

3102 Norte de Minas (Monte Claros) 0,26 -73,20 

2201 Norte Piauiense (Parnaíba) 0,24 37,97 

2501 Sertão Paraibano (Patos) 0,23 -5,10 

2102 Oeste Maranhense (Imperatriz) 0,21 34,42 

2602 São Francisco Pernambucano (Petrolina) 0,21 -79,81 

3103 Jequitinhonha (Diamantina) 0,19 6,56 

2204 Sudeste Piauiense 0,19 0,00 

Continua  
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Continuação 

ANEXO A. Patente per capita (𝑇4) e Taxa de crescimento da patente per capita (𝑇1 − 𝑇4 ; %) 

Tipologia 

PTec  

Cod. 

Meso 
Nome Meso 

Patent

e per 

capita 

Taxa de crescimento 

patente per capita 

Baixa 

tecnologia 

1202 Vale do Acre (Rio Branco) 0,19 -21,48 

2603 Agreste Pernambucano (Caruaru) 0,16 -54,06 

2601 Sertão Pernambucano (Serra Talhada) 0,13 -75,55 

5105 Sudeste Mato-grossense (Rondonópolis) 0,12 -93,91 

2104 Leste Maranhense (Caxias) 0,12 39,98 

2302 Norte Cearense (Itapipoca) 0,10 0,00 

2301 Noroeste Cearense (Sobral) 0,07 -9,55 

1501 Santarém 0,07 0,00 

2306 Centro-Sul Cearense 0,07 0,00 

1504 Nordeste Paraense 0,02 0,00 

1201 Vale do Juruá 0,00 - 

1301 Norte Amazonense 0,00 - 

2103 Centro Maranhense 0,00 - 

2105 Sul Maranhense 0,00 - 

2403 Agreste Potiguar 0,00 - 

2502 Borborema 0,00 - 

5001 Pantanais Sul Mato-grossense 0,00 - 

1302 Sudoeste Amazonense 0,00 - 

1402 Sul de Roraima 0,00 - 

1502 Marajó 0,00 - 

1601 Norte do Amapá 0,00 - 

2203 Sudoeste Piauiense  0,00 - 

2304 Sertões Cearenses 0,00 - 

1304 Sul Amazonense (Lábrea) 0,00 -100,00 

1505 Sudoeste Paraense (Altamira) 0,00 -100,00 

1701 Ocidental do Tocantins (Araguaína) 0,00 -100,00 

Desenvolta 

2907 Sul Baiano (Ilhéus-Itabuna) 0,76 401,47 

5103 Sudoeste Mato-grossense (Tangara da Serra) 1,55 342,05 

2307 Sul Cearense (Juazeiro do Norte) 0,49 297,73 

1303 Centro Amazonense (Manaus) 2,67 292,92 

2903 Centro Norte Baiano (Feira de Santana) 0,56 290,29 

2802 Agreste Sergipano (Lagarto) 0,99 209,13 

3201 Noroeste Espírito-santense (Colatina) 1,57 206,51 

3302 Norte Fluminense (Macaé) 4,15 199,18 

2906 Centro Sul Baiano (Vitória da Conquista) 0,29 195,21 

5202 Norte Goiano (Minaçu) 1,02 185,66 

4307 Sudeste Rio-grandense (Pelotas) 3,06 178,90 

3101 Noroeste de Minas (Paracatu) 0,81 177,05 

4203 Serrana (Lages) 3,06 176,79 

5204 Leste Goiano (Águas lindas de Goiás) 1,07 163,35 

2703 Leste Alagoano (Maceió) 1,36 155,09 

4303 Centro Ocidental Rio-grandense (Santa Maria) 4,35 155,06 

 Continua 
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Continuação 

ANEXO A. Patente per capita (𝑇4) e Taxa de crescimento da patente per capita (𝑇1 − 𝑇4 ; %) 

Tipologia 

PTec  

Cod. 

Meso 
Nome Meso 

Patente 

per 

capita 

Taxa de crescimento 

patente per capita 

Desenvolta 

4108 Centro-Sul Paranaense (Guarapuava) 3,64 145,64 

2904 Nordeste Baiano (Alagoinhas) 0,64 138,40 

2401 Oeste Potiguar (Mossoró) 0,55 107,07 

2404 Leste Potiguar (Natal) 3,96 101,83 

3109 Oeste de Minas (Divinópolis) 4,40 92,02 

2803 Leste Sergipano (Aracaju) 2,76 77,05 

2202 Centro-Norte Piauiense (Teresina) 1,37 75,83 

4109 Sudeste Paranaense (Irati) 1,96 73,23 

4306 Sudoeste Rio-grandense (Uruguaiana) 1,34 69,12 

2101 Norte Maranhense (São Luís) 1,22 66,05 

2905 Metropolitana de Salvador 3,54 61,73 

Estacionária 

2303 Metropolitana de Fortaleza 4,45 23,62 

3108 Vale do Rio Doce (Governador Valadares) 4,21 13,63 

2504 Mata Paraibana (João Pessoa) 3,84 26,24 

3511 Itapetininga 3,64 -9,54 

2605 Metropolitana de Recife 3,49 14,54 

3508 Presidente Prudente 3,46 -27,67 

5203 Centro Goiano (Goiânia) 3,40 5,89 

4304 Centro Oriental Rio-grandense (Santa Cruz do Sul) 3,27 30,72 

5002 Centro Norte de Mato Grosso do Sul (Campo Grande) 3,19 3,74 

3105 Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba (Uberlândia) 3,05 3,89 

3110 Sul/Sudoeste de Minas (Santa Rita do Sapucaí) 2,99 47,37 

3510 Assis (Ourinhos) 2,90 -33,09 

3303 Centro Fluminense (Nova Friburgo) 2,50 -56,03 

4101 Noroeste Paranaense (Umuarama) 2,48 44,04 

3304 Baixadas Litorâneas (Cabo Frio) 2,45 43,78 

3106 Central Mineira (Curvelo) 2,29 10,94 

4102 Centro Ocidental Paranaense (Campo Mourão) 1,95 -26,72 

3514 Litoral Sul Paulista (Itanhém) 1,83 16,21 

3204 Sul Espírito-Santense (Cachoeiro de Itapemirim) 1,78 0,00 

3202 Litoral Norte Espírito-santense (Linhares) 1,71 34,56 

2901 Extremo Oeste Baiano (Barreiras) 1,65 0,00 

3305 Sul Fluminense (Volta Redonda) 1,60 -43,91 

5104 Centro-Sul Mato-grossense (Cuiabá) 1,44 -40,01 

5003 Leste de Mato Grosso do Sul (Três Lagoas) 1,40 0,00 

5201 Noroeste Goiano (Goiás) 1,36 -0,09 

1503 Metropolitana de Belém 1,05 8,74 

1602 Sul do Amapá (Macapá) 1,03 -1,18 

1101 Madeira Guaporé (Porto Velho) 0,98 -1,60 

1102 Leste Rondoniense (Ji-Paraná) 0,96 11,91 

5205 Sul Goiano (Rio Verde) 0,96 -41,92 

Continua 
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Conclusão 

ANEXO A. Patente per capita (𝑇4) e Taxa de crescimento da patente per capita (𝑇1 − 𝑇4 ; %) 

Tipologia 

PTec  

Cod. 

Meso 
Nome Meso 

Patente 

per capita 

Taxa de crescimento 

patente per capita 

Estacionária 

3301 Noroeste Fluminense (Itaperuna) 0,94 -5,06 

2503 Agreste Paraibano (Campina Grande) 0,93 8,35 

1401 Norte de Roraima (Boa vista) 0,81 -24,88 

3104 Vale do Mucuri (Teófilo Otoni) 0,78 0,00 

2702 Agreste Alagoano (Arapiraca) 0,77 13,71 

2902 Vale São-Franciscano da Bahia (Juazeiro) 0,72 8,13 

Fonte: Dados do INPI (2021) e IBGE (2021). Elaboração própria (2022). 

Nota: *“- “refere-se às mesorregiões que não apresentaram atividade de patenteamento no período 

inicial e/ou no período final. 
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ANEXO B - Distribuição cumulativa de patentes absolutas, mesorregiões brasileiras, 2000-

2011 

 
Fonte: Dados do INPI (2021). Elaboração própria (2022) a partir do software Stata. 
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2 ENSAIO II – ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA REGIONAL: PADRÕES E 

MUDANÇAS RECENTES NO BRASIL 

2.1 INTRODUÇÃO 

Os estudos sobre especialização, diversificação e mudança tecnológica receberam novo 

impulso nos últimos 30 anos. As contribuições de Archibugi e Pianta (1992), Malerba e 

Montobbio (2003) e Balland e Rigby (2017) formaram marcos na literatura, abrindo uma nova 

direção de pesquisa e um conjunto de questões. Esses estudos apontam que altos esforços 

inventivos-inovativos favorecem o desenvolvimento de capacidades localizadas, as quais criam 

vantagens tecnológicas e crescimento econômico. 

A abordagem da Geografia Econômica Evolucionária (GEE) tem adicionado evidências 

ao argumento de que os esforços inventivos-inovativos são o principal motor do crescimento 

econômico de longo prazo (SCHUMPETER, 1934; PETRALIA; BALLAND; MORRISON, 

2017). Esta literatura tem chamado atenção para grandes diferenças locais em relação à 

capacidade de criar e desenvolver atividades e vantagens tecnológicas regionais. Há uma 

distribuição acentuadamente desigual de especializações entre as regiões da Europa 

(CORRADINI, 2019; BALLAND; BOSCHMA, 2021a) e dos Estados Unidos (BARBIERI; 

CONSOLI, 2019). Em países de renda média sob condições tecnológicas retardatárias, oriundas 

de um sistema nacional de inovação incompleto, também é possível identificar significativas 

diferenças regionais na capacidade de especializar e se adaptar às mudanças 

(ALBUQUERQUE, 2007; CRESCENZI; JAAX, 2017).  

No caso particular do Brasil, em que pese os esforços e iniciativas de políticas públicas 

de apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) nas últimas décadas (TURCHI; MORAIS, 

2017), o país ainda apresenta elevada desigualdade e heterogeneidade25 espacial da atividade 

tecnológica (ALBUQUERQUE et al., 2002; GONÇALVES; FAJARDO, 2011; OLIVEIRA; 

GONÇALVES; ALMEIDA, 2016). As macrorregiões Sudeste e Sul concentram grande parte 

da produção do conhecimento tecnológico. Em particular, o Estado de São Paulo se destaca 

 
25 Ver ensaio I: Dinâmica espacial da atividade tecnológica no Brasil: uma tipologia sub-regional com base em 

dados de patentes. 
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frente a outros estados em diversos indicadores tecnológicos e inventivos-inovativos, incluindo 

as patentes (MASCARINI; GARCIA; ROSELINO, 2019). 

As patentes são parte integrante dos modernos sistemas de inovação (ARCHIBUGI; 

PIANTA, 1996; DIEBOLT; PELLIER, 2020). As mesmas são consideradas mecanismos 

relevantes para proteger os direitos de propriedade intelectual e incentivar a produção do 

conhecimento tecnológico inventivo-inovativo. Espera-se que a produção do conhecimento 

tecnológico na forma de patentes tenha um papel relevante no desenvolvimento, à medida que 

as regiões se fortalecem e desenvolvem suas vantagens tecnológicas (BALLAND; BOSCHMA, 

2021a). 

Para apreender melhor sobre a construção das vantagens tecnológicas regionais, é 

fundamental compreender os padrões históricos de desenvolvimento da produção do 

conhecimento inventivo-inovativo (BALLAND; RIGBY, 2017; PINTAR; SCHERNGELL, 

2022; BALLAND; BOSCHMA, 2021a;). No entanto, devido a restrições de dados de patentes 

no Brasil, os estudos sobre a mobilidade e persistência dos padrões históricos das vantagens 

tecnológicas baseadas nas patentes, especialmente no nível subnacional, são bastante escassos 

no país. 

Embora haja uma grande vertente da literatura econômica estudando a atividade 

tecnológica a partir das patentes em países desenvolvidos (RIGBY, 2015; BALLAND; 

BOSCHMA, 2021b), a pesquisa em países em desenvolvimento é muito mais restrita 

(ALBUQUERQUE et al., 2005; MONTENEGRO; GONÇALVES; ALMEIDA, 2011; 

ARAÚJO; GONÇALVES; MATOS; ARAÚJO, 2018; GARCIA, 2019), em particular no 

Brasil. Dentre as principais justificativas para os aprofundamentos desses estudos no Brasil, 

pode-se mencionar a disponibilidade e fácil acesso aos dados de patentes desagregados em nível 

subnacional26, possibilitando os pesquisadores a conduzir investigações empíricas sobre a 

 
26 A emergência da unidade geográfica subnacional como uma área de pesquisa tem se tornado cada vez mais 

importante (MIGUELEZ; MORENO, 2018; KNIGHT et al., 2020; PINTAR; SCHERNGELL, 2022; BALLAND; 

BOSCHMA, 2021). Embora isso possa não ser novidade para os leitores de estudos regionais, é uma contribuição 

significativa para a literatura da Geografia Econômica Evolucionária (GEE) em economias emergentes, como é o 

caso do Brasil, onde distinções geográficas muitas vezes são colocadas em segundo plano em comparação com as 

distinções em nível global. 
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produção do conhecimento inventivo em nível regional (CRESCENZI; RODRÍGUEZ-POSE, 

2017; HE; ZHU, 2019; PINTAR; SCHERNGELL, 2022). 

A literatura econômica sobre economia da inovação que utiliza dados de patentes na 

investigação do padrão da especialização tecnológica regional no Brasil é muito mais limitada 

do que a literatura internacional. A maioria dos estudos empíricos usa dados de patentes em 

nível de países (RUIZ, 2008, 2013; FEITOSA, 2015). Alguns estudos baseados em dados 

desagregados são limitados a apenas uma região particular, o Estado de São Paulo 

(MONTENEGRO; GONÇALVES; ALMEIDA, 2011; ARAÚJO; GARCIA, 2019; 

MASCARINI; GARCIA; ROSELINO, 2020). Nenhum dos estudos acima, entretanto, 

examinou a persistência e mobilidade da especialização tecnológica a partir das patentes em 

nível subnacional no país.  

Neste contexto, questões básicas relacionadas ao padrão tecnológico no Brasil, bem 

como especialização tecnológica regional ainda precisam ser respondidas. Para citar alguns: a 

estrutura tecnológica regional tornou-se mais similar no período recente? As regiões brasileiras 

possuem tendência à persistência ou mobilidade de especializações tecnológicas? Existe uma 

associação linear da trajetória da atividade inventiva e o padrão de especialização tecnológica 

regional? Existe determinismo na direção da mudança tecnológica regional?  

O objetivo deste ensaio é abordar essa lacuna. Ao fazê-lo, buscamos enriquecer a 

compreensão dos fenômenos subjacentes ao padrão regional da estrutura tecnológica brasileira, 

bem como a mobilidade e persistência da especialização tecnológica regional no país. Com o 

foco na produção do conhecimento tecnológico, este ensaio se insere na literatura que explora 

o padrão e mudança da especialização tecnológica (MANCUSI, 2001, 2003; FEITOSA, 2015; 

RUIZ, 2008, 2019), mas assume uma perspectiva regional em sua conceituação e aplicação. 

Ademais, este ensaio também contribui para a literatura geral sobre a produção do 

conhecimento tecnológico em países em desenvolvimento (SUN, 2000; CRESCENZI; 

RODRÍGUEZ-POSE; STORPER, 2007; CRESCENZI; JAAX, 2017; HE; ZHU, 2019). 

Para preencher aos questionamentos e objetivos elencados, serão utilizados dados de 

pedidos de patentes de invenção do Banco de Dados Estatísticos de Propriedade Intelectual 

(BADEPI) do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A base de dados é organizada 

em função das 137 mesorregiões brasileiras e cobre as áreas tecnológicas em nível seção da 
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Classificação Internacional de Patentes (IPC) no período entre 2000 e 2011. As mesorregiões 

são classificadas de acordo com a tipologia sub-regional do padrão tecnológico brasileiro 

(PTec)27 (Alta tecnologia, Desenvolta, Estacionária e Baixa tecnologia) que capta as diferenças 

estáticas e dinâmicas da atividade tecnológica no país (MARQUES et al., 2021).  

Além desta introdução e da conclusão este ensaio está estruturado em mais três seções. 

Na próxima seção é apresentada a literatura relacionada que investiga o padrão e dinâmica da 

atividade tecnológica em múltiplas escalas espaciais e tecnológicas. A seguir, realiza-se o 

desenho da pesquisa ao identificar a base de dados, tratamentos e construção dos indicadores 

utilizados. Logo em seguida, os principais resultados deste ensaio são apresentados.  

 

2.2 ATIVIDADE TECNOLÓGICA E PADRÃO DA ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 

REGIONAL 

Os territórios diferem em sua capacidade de se especializar e adaptar às mudanças 

(BOSCHMA, 2017; BALLAND et al., 2018). Isso se aplica à sua capacidade de desenvolver 

atividades tecnológicas em geral e a novas vantagens tecnológicas em particular. As regiões 

apresentam grandes diferenças em relação à capacidade de criar e desenvolver novas atividades 

tecnológicas. Há também uma distribuição desigual da produção do conhecimento 

(CRESCENZI; RODRÍGUEZ-POSE, 2011; CRESCENZI; JAAX, 2017) e da especialização 

tecnológica (MONTRESOR; QUATRARO, 2017). 

A capacidade de criar e adaptar o conhecimento tecnológico consiste em um importante 

motor para a competitividade das regiões (MALECKI, 2014; PINTAR; SCHERNGELL, 2022). 

Isso porque um padrão evolutivo da estrutura tecnológica pode ser considerado como um 

mecanismo que pode gerar vantagens tecnológicas e, então, especialização, mudança produtiva 

e desempenho econômico regional. Por sua vez, regiões cujo padrão se baseia em 

especializações de tecnologias estagnadas e/ou atrasadas tendem a apresentar um maior 

distanciamento da fronteira tecnológica nacional que, por conseguinte, produz reflexos 

desfavoráveis da sua posição internacional (FORAY, 2015; PINTAR; SCHERNGELL, 2022). 

Portanto, esforços de alteração do padrão da estrutura e da especialização para áreas 

 
27 A caracterização da tipologia PTec foi discutida no capítulo anterior (Ensaio I) deste estudo. 
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tecnológicas mais promissoras por meio de políticas de intervenção podem trazer benefícios 

para as regiões onde ocorre a mudança (MONTRESOR; QUATRARO, 2017). 

A estrutura tecnológica regional reflete a distribuição das capacidades construídas de 

alocações específicas de recursos tecnológicos em todas as áreas do conhecimento inventivo 

(RUIZ, 2019). Essa estrutura independe do caráter relacional com outros países ou regiões, é 

uma característica intrínseca da distribuição das capacidades tecnológicas entre as diferentes 

áreas tecnológicas locais. A especialização tecnológica regional é relacionada à vantagem 

comparativa, no qual uma determinada região possui em relação à média de todas regiões de 

um determinado país. Já a diversificação se relaciona com a vantagem competitiva associada à 

capacidade tecnológica de diversificação e diferenciação (PETRALIA; BALLAND; 

MORRISON, 2017; BALLAND et al., 2018). 

Neste contexto, a literatura sobre economia da inovação apresenta diversos fatores que 

podem explicar a capacidade tecnológica das regiões e seu padrão de especialização e 

diversificação. Dentre eles, pode-se destacar os aspectos socioeconômicas, institucionais, 

estrutura produtiva, comércio internacional e proximidade geográfica (PAVITT, 1984; 

MALERBA; ORSENIGO, 1996; MALERBA, FRANCO; ORSENIGO, LUIGI; PERETTO, 

1997; MALERBA; MONTOBBIO, 2003). A ideia-chave aqui é que a distribuição inter-

regional de oportunidades e capacidades não são homogêneas e, que as condições de 

apropriabilidade, incentivos econômicos à atividade tecnológica e natureza das atividades 

inventiva-inovativa também diferem entre as distintas estruturas regionais. 

Além disso, estudos apontam que a distribuição da atividade tecnológica tende a ser 

mais concentrada em regiões mais desenvolvidas que possuem capital humano mais 

qualificado, melhor infraestrutura tecnológica e amplo capital físico (ISAKSEN; ONSAGER, 

2010). Isto porque essas regiões possuem tendência a concentrar organizações públicas e 

empresas privadas que se beneficiam da co-localização, aglomeração e circulação localizada de 

conhecimento (MIESZKOWSKI; BARBERO, 2020). A aglomeração desses atores tende a 

estar associada aos sistemas institucionais que apoiam a difusão e troca de conhecimento, 

colaboração e interações fundamentais para os processos inventivos-inovativos.  

No caso específico de regiões em economias emergentes, as características do contexto 

socioinstitucional também são consideradas (MIESZKOWSKI; BARBERO, 2020), uma vez 
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que as condições tecnológicas tendem a ser caracterizadas como retardatárias e distantes da 

fronteira tecnológica internacional associada ao sistema nacional de inovação limitado, como é 

o caso do Brasil (ALBUQUERQUE, 2007). Pois, além dos limites geográficos mais estreitos 

de transbordamento de conhecimento dos territórios mais inventivos e inovadores, limitando a 

absorção de conhecimento útil gerado em outro lugar, essas regiões sofrem com a escassa 

dotação de recursos, baixo tecido socioeconômico e limitada infraestrutura de apoio ao 

desenvolvimento e diversificação tecnológica (FREITAS; GONÇALVES; MONTENEGRO, 

2010; RODRÍGUEZ‐POSE; WILKIE, 2019).  

Ao recorrer a literatura econômica que investiga o padrão e mobilidade da 

especialização tecnológica percebe-se que é muito mais limitada em nível regional do que em 

nível de países e, particularmente, o que é verdade no caso brasileiro. A maioria dos estudos 

empíricos tem sido dedicada a explicar a maneira pelo qual as regiões e países desenvolvidos, 

sobretudo, aqueles inseridos no âmbito da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), persistem ou mudam o padrão de especialização tecnológica ao longo do 

tempo (MANCUSI, 2001, 2003). No caso brasileiro, a literatura empírica concentra-se quase 

exclusivamente em nível global (FEITOSA, 2015; RUIZ, 2008, 2019) ou regiões particulares 

(MONTENEGRO; GONÇALVES; ALMEIDA, 2011). Até agora, poucos trabalhos foram 

realizados no sentido de compreender a natureza desse processo em nível subnacional.  

Em nível global, Archibugi e Pianta (1992) e Cantwell e Vertova (2004) mostram para 

um conjunto de países desenvolvidos que o nível de especialização tecnológica internacional 

aumentou durante a década dos anos 1980, independentemente do tamanho da economia. 

Dentre as justificativas, os autores consideram que o mercado internacional mais competitivo 

fez com que os países buscassem desenvolver vantagens em tecnologias específicas, em áreas 

mais promissoras, muitas vezes relacionados à sua estrutura produtiva.  

Picci e Savorelli (2013) identificaram que entre os anos 1990 a 2006, o nível de 

especialização tecnológica foi reduzido nos países desenvolvidos. Inclusive, o tamanho e o grau 

de internacionalização dos países foram determinantes na redução da especialização 

tecnológica internacional. Para os autores, essa descoberta é até certo ponto surpreendente, uma 

vez que a teoria da vantagem comparativa sugere uma associação positiva entre 

internacionalização e a especialização da economia. 
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Mancusi (2003) ao investigar a concentração, mobilidade e persistência da 

especialização tecnológica internacional, destaca que a atividade tecnológica - relacionada a 30 

tecnologias e países desenvolvidos selecionados - é geograficamente concentrada em um 

número reduzido de países e o grau de concentração é bastante estável ao longo dos anos 1980 

e 1996. Isso é especialmente alto nas tecnologias relacionadas a eletrônicos e baixo na área de 

bens de consumo e engenharia civil. O estudo aponta que países que possuem especialização 

em tecnologias específicas exibem maior dificuldade em inovar no futuro. 

No caso particular do Brasil e, ainda diante da perspectiva global, estudiosos 

argumentam que a dependência da trajetória da atividade inventiva determina o padrão da 

especialização tecnológica do país. Contudo, a capacidade de fazê-lo de forma persistente e 

cumulativa parece limitada, pois as oportunidades de desenvolver novas especializações 

tendem a se esgotar ao longo do tempo, impedindo um crescimento contínuo e exponencial. Tal 

resultado contribui para mudança tecnológica, embora esteja mais restrita às suas atividades e 

bases de conhecimento preexistentes (RUIZ, 2008, 2019).  

O Brasil também se caracteriza como seguidor tecnológico das economias avançadas, 

sendo historicamente escasso de capital humano e relativamente pobre em conhecimento 

técnico-científico. Além disso, seja qual for a natureza dos spillovers tecnológicos, existe uma 

tendência de especialização em atividades tecnológicas tradicionais, com técnicas intensivas 

em mão de obra e maduras. Por outro lado, há uma tendência de importação de inovações 

tecnológicas das economias desenvolvidas líderes, conforme apontado em Ruiz (2008). 

Ruiz (2008, 2019) constata que a estrutura tecnológica no Brasil se tornou, entre o 

período pré (1978-1990) e pós-abertura comercial (1991-2005), similar à estrutura apresentada 

pelos seus congêneres latino-americanos, caracterizados por um padrão de especialização de 

tecnologias relacionadas à extração e transformação de recursos naturais, bem como em 

atividades intensivas em trabalho. Porém, a estrutura tecnológica brasileira se distanciou de 

outros padrões de desenvolvimento de tecnologias intensivas em conhecimento (química) e 

com caráter mais permeável (eletrônica), como são os seguidos pelos países líderes e asiáticos. 

Ademais, os estudos não identificaram evidências de que o aproveitamento de janelas de 

oportunidade no país depende de especializações iniciais mais ou menos facilitadoras da entrada 

nessas tecnologias, especialmente entre os anos 1980 e 2010 (RUIZ, 2019). 
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Feitosa (2015) ao investigar as transformações na estrutura tecnológica brasileira em 

áreas com potencial para mitigação das mudanças climáticas entre o período dos anos 1987-

1998 e 1999-2010, identificou a expansão da especialização tecnológica brasileira na maioria 

das áreas tecnológicas. A aplicação do método da decomposição estrutural revelou que esse 

aumento foi influenciado pelo maior dinamismo da sua atividade patenteadora, verificado pelo 

efeito technology share. De resto, a persistência da especialização tecnológica tem prevalecido 

sobre a mobilidade em um nível próximo ao encontrado no estudo realizado por Ruiz (2008). 

No âmbito regional, são crescentes os estudos que analisam a atividade inventiva-

inovativa no Brasil. Alguns analisam a distribuição espacial da atividade tecnológica. 

Mascarini, Garcia e Roselino (2020) apontam, por exemplo, que a distribuição espacial da 

atividade inovativa no país, assim como em diversos países (desenvolvidos e em 

desenvolvimento), é bastante heterogênea. As macrorregiões Sudeste e Sul despontam com 

maior concentração da produção do conhecimento (ALBUQUERQUE et al., 2002; 

GONÇALVES, 2007), em que São Paulo confirma sua posição de liderança no que se refere a 

produção do conhecimento tecnológico (RODRIGUEZ; GONÇALVES, 2017; MASCARINI; 

GARCIA; ROSELINO, 2020), incluindo, diversos indicadores inovativos-inventivos, dentre 

eles as patentes (OLIVEIRA; GONÇALVES; ALMEIDA, 2016). 

Sales, Gonçalves e Rodriguez (2020), analisam a diversidade da especialização 

tecnológica nas microrregiões brasileiras entre o período de 2000 a 2011, a partir da relação 

entre o nível de centralidade de determinada região, mensurada pelo seu porte, e sua função 

dentro da hierarquia urbana de inovação. Seus resultados mostram que dentre os atributos 

característicos das regiões que promovem invenção e especialização tecnológica, a posição na 

hierarquia urbana parece ser tão importante para especializações nas categorias de invenção 

quanto a singularidade espacial, institucional e social de uma região. Os autores apontam 

elevada concentração espacial da atividade inventiva, assim como demonstrado em Rodriguez 

e Gonçalves (2017). 

Apesar da configuração da concentração espacial da produção da atividade tecnológica 

no Brasil, é possível mencionar indícios de convergência tecnológica, ainda de forma tímida, 

da atividade inventiva no período recente. Oliveira, Gonçalves e Almeida (2016) ao investigar 

a existência de convergência de patenteamento entre as microrregiões brasileiras, por meio de 

depósitos de patentes per capita, os autores confirmam um tímido processo de convergência 
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tecnológica entre as microrregiões brasileiras no período de 2000 a 2011. O que significa que 

microrregiões com menor nível de depósitos de patentes per capita no período inicial 

apresentaram maiores taxas de crescimento do patenteamento. Em outras palavras, as 

microrregiões que mais cresceram tecnologicamente na década dos anos 2000 eram 

relativamente atrasadas, dando origem a um processo de catching up28, em que regiões menos 

desenvolvidas aumentaram seus esforços para recuperar o atraso tecnológico em relação às 

regiões “líderes”. 

Os estudiosos têm usado também dados de patentes e de Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D) para investigar os determinantes da inovação (ARAÚJO, 2014) e especialização 

tecnológica no Brasil (GONÇALVES; MATOS; ARAÚJO, 2018), cujo o foco são as áreas 

metropolitanas e o entorno do estado de São Paulo (MONTENEGRO; GONÇALVES; 

ALMEIDA, 2011; MONTENEGRO; JÚNIOR, 2015; MASCARINI; GARCIA; ROSELINO, 

2019, 2020), além de outras regiões que possuem forte presença de instituições de ensino e 

pesquisa. 

De acordo com Araújo e Garcia, (2019), regiões mais aglomeradas e diversificadas 

apresentam melhor desempenho inovador. Além disso, a proximidade de uma localidade às 

microrregiões mais inovadoras afeta positivamente a inovação local no país. Essas evidências 

são reforçadas em múltiplas escalas regionais, isto é, no âmbito das microrregiões 

(GONÇALVES, 2007), mas também na escala mesorregional (GONÇALVES; FAJARDO, 

2011). Gonçalves e Fajardo (2011), por exemplo, mostram que a proximidade tecnológica e 

geográfica influencia a inovação regional. Ou seja, existem transbordamentos de conhecimento 

pela similaridade tecnológica e proximidade geográfica no Brasil. Em outras palavras, a 

proximidade geográfica como também a similaridade tecnológica das regiões exerce efeito 

determinante sobre a geração de inovações, revelando que a inovação de determinada região é 

positivamente influenciada pela atividade tecnológica das regiões vizinhas. 

Gonçalves, Matos e Araújo (2018) investigaram a influência da dependência da 

trajetória, dos spillovers espaciais e da especialização da produção na especialização 

tecnológica regional. Os autores destacam que a especialização produtiva regional influencia a 

 
28 O conceito refere-se a “capacidade de centros secundários de absorver técnicas e conhecimentos gerados nos 

centros líderes, de forma a permitir que aqueles “alcancem” os níveis de produtividade destes e, portanto, reduzam 

o hiato tecnológico (e de desenvolvimento econômico) que os separa” (LEMOS et al., 2006, p.96). 



99 

 

 

especialização tecnológica nas regiões brasileiras. Além disso, o desenvolvimento tecnológico 

regional é altamente dependente do caminho e caracterizado por spillovers espaciais. Isto é, o 

desenvolvimento tecnológico regional é influenciado por sua própria trajetória de 

especialização tecnológica preexistente.  

Adicionalmente, Montenegro, Gonçalves e Almeida (2011) estudaram especificamente 

63 microrregiões do estado de São Paulo no período entre 1996 e 2003, devido à sua 

importância no desenvolvimento inovativo no Brasil. Os autores utilizaram um painel dinâmico 

espacial para investigar os determinantes da inovação para o estado. Os principais resultados 

revelam que a diversidade e a especialização produtiva fomentam a inovação no sistema 

regional inovativo paulista.  

Apesar desses esforços em busca da melhor compreensão da dinâmica inovativa-

inventiva no âmbito regional no Brasil, o que tem recebido pouca atenção até agora na literatura 

sobre especialização tecnológica regional no Brasil é a investigação da sua mobilidade e/ou 

persistência em nível subnacional29.  

 

2.3 FONTES DE INFORMAÇÕES E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

2.3.1 Base de dados e tratamento  

Seguindo a literatura da Geografia Econômica Evolucionária, usamos dados de patentes para 

representar a produção regional de conhecimento inventivo e especialização tecnológica (ver 

CRESCENZI; JAAX, 2017; RODRIGUEZ; GONÇALVES, 2017; MIGUELEZ; MORENO, 

2018; PINTAR; SCHERNGELL, 2022; BALLAND; BOSCHMA, 2021a). Especificamente, 

utilizamos 40.560 pedidos de patentes de invenção no Brasil entre os anos 2000 e 2011 da Base 

de Dados Estatísticos de Propriedade Intelectual gerada pelo Instituto Nacional de Propriedade 

Intelectual (BADEPI/ INPI30).  

As patentes são atribuídas às cidades de residência do inventor. O critério para definir a 

localização da invenção no território nacional foi limitada à origem geográfica dos pedidos de 

 
29 Pelo que se sabe até o presente momento ainda não foram investigadas para o Brasil. 

30 Responsável pelo sistema brasileiro de concessão e garantia dos direitos de propriedade intelectual. 
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patentes para inventores com residência no Brasil. Nos casos em que há mais de um inventor, 

é utilizado a metodologia da contagem fracional das patentes, seguindo Jaffe, Trajtenberg e 

Henderson (1993). Por exemplo, se uma patente tiver dois inventores é atribuída 50% da patente 

para cada cidade de origem residencial do inventor. Deste modo, o somatório de inventores 

pode ser um número não inteiro. Subsequentemente, a localização do inventor foi agregada por 

mesorregiões geográficas31 brasileiras, totalizando 137. As mesorregiões são categorizadas 

seguindo a tipologia sub-regional do padrão tecnológico brasileiro (PTec)32: Alta tecnologia, 

Desenvolta, Estacionária e Baixa tecnologia.  

As patentes são classificadas de acordo com a área tecnológica33, seguindo a 

Classificação Internacional de Patente (ou IPC sigla em inglês de International Patent 

Classification) que é baseado no uso e aplicação da invenção, tal como em Balland e outros 

(2018). A IPC é o sistema de classificação internacional, criada a partir do Acordo de 

Estrasburgo (1971), cujas áreas tecnológicas são divididas em seções A a H: A (necessidades 

humanas); B (operações de processamento e transporte); C (química e metalurgia); D (têxtil e 

papel), E (construções fixas), F (engenharia mecânicas, iluminação, aquecimento, armas e 

explosão), G (física) e H (eletricidade). Dentro de cada seção, há classes, subclasses e grupos, 

classificadas através de um sistema hierárquico de acordo com a natureza tecnológica dos 

produtos e processos. Uma patente pode pertencer a mais de uma área tecnológica. Utilizamos 

a frequência do código da seção IPC da patente, com distribuição igualmente atribuída à patente 

a que pertence. 

Nesses termos, será utilizado a metodologia da contagem fracional das patentes no 

âmbito regional igualmente divididas entre as respectivas residências de inventores e a soma 

das áreas tecnológicas das patentes. Como o número de patentes por região varia amplamente 

por ano, com muitas regiões com poucas ou sem patentes, agregamos as patentes ao longo de 

quatro período de três anos: 2000-2002, 2003-2005, 2006-2008 e 2009-2011, tal como é 

realizado em muitos estudos relacionados no Brasil (ver, por exemplo, OLIVEIRA; 

 
31 Mesorregião é um nível de agregação regional intermediária entre os estados e as microrregiões, que agrega 

diversos municípios de uma mesma área geográfica de uma unidade federativa brasileira com similaridades de 

características sociais, a geográficas e de articulação espacial, totalizando 137 mesorregiões no país. 

32 Ver ensaio I desta tese. 

33 A descrição das áreas tecnológicas está no Anexo C. 
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GONÇALVES; ALMEIDA, 2016;  GONÇALVES; ARAÚJO JÚNIOR;  TAVEIRA, 2018). 

Portanto, a agregação em triênios decorre tanto do baixo volume de pedidos de patentes de 

invenção no Brasil de forma geral, como da necessidade em suavizar a variabilidade anual em 

regiões menores e alinhamento com a literatura relacionada. 

Por fim, identificamos as áreas tecnológicas de acordo com as oportunidades 

tecnológicas (OT), tal como é proposto no estudo por Ruiz (2008). As oportunidades 

tecnológicas estão fortemente relacionadas à base de conhecimento disponível referente ao 

conjunto de alternativas e possibilidades abertas para o avanço tecnológico (DOSI, 1988). Em 

outras palavras, a oportunidade tecnológica é o potencial para o progresso tecnológico em geral 

ou dentro de uma área específica que afeta a região, as indústrias e empresas individuais, e sua 

dinâmica se encontra em grande parte restrita às mudanças nos paradigmas técnico-científicos 

(KLEVORICK et al., 1995; OLSSON, 2005; FRENZ; PREVEZER, 2012;).  

Em nível regional, as oportunidades tecnológicas influenciam o desenvolvimento das 

capacidades tecnológicas regionais e sua competitividade (OLSSON, 2005). Isto é, as 

oportunidades tecnológicas representam "janelas de oportunidades" para alcançar novas 

capacidades, dadas as possibilidades que os paradigmas tecnológicos oferecem (RUIZ, 2019; 

2008). Seguindo Ruiz (2008), consideramos uma área de oportunidade tecnológica dinâmica 

(OT Dinâmica) quando a quota de pedidos de patente interperíodos (𝑇1 𝑒 𝑇4) apresenta taxa de 

variação positiva. Por outro lado, oportunidade tecnológica estagnada refere-se ao 

decrescimento da taxa de variação interperíodos (𝑇1 𝑒 𝑇4) da quota de patentes de uma área 

tecnológica.  

 

2.3.2 Padrão e especialização tecnológica regional 

2.3.2.1 Índice de similaridade do padrão tecnológico regional  

Para analisar a mudança do padrão tecnológico regional no Brasil adaptamos o índice de 

semelhança desenvolvido por Myro e Álvarez (2003) para a estrutura produtiva, à atividade 

tecnológica nas mesorregiões geográficas no Brasil. O índice permite identificar se uma região 

segue uma distribuição de competências em áreas tecnológicas semelhantes à apresentada por 

uma região de referência por meio da posição relativa.  
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O índice se define como: 

𝐼𝑆𝑟𝑙= ∑ |𝑠𝑗𝑟 − 𝑠𝑗𝑙𝑗 |    (Equação 01.II) 

𝐼𝑆𝑟𝑙 é o índice de semelhança da estrutura tecnológica regional, 𝑠𝑗𝑟 é o peso da área 

tecnológica j no total de pedidos de patentes da mesorregião r; 𝑠𝑗𝑙 é o peso da mesma área 

tecnológica j na mesorregião unidade de referência. ∑𝑗 é o somatório da área tecnológica j. O 

índice (𝐼𝑆𝑟𝑙) oscila entre 0 e 2. Quanto mais próximo de 0, indica maior semelhança relativa 

entre o padrão tecnológico de uma região e a região de referência, e quanto mais próximo de 2, 

maior a diferença entre ambas. 

Utilizamos a mesorregião Metropolitana de São Paulo - MMSP (Cod.Meso: 3515) como 

unidade de referência no Brasil. A escolha da unidade territorial de referência, refere-se ao 

desempenho científico, tecnológico e econômico face às demais regiões no Brasil. A MMSP 

concentra 27,29% (11.068)34 do total de pedidos de patentes de invenção em termos absolutos 

no país entre o período de 2000 e 2011. É a região que possui o sistema regional de inovação 

mais consolidado frente à média nacional (MONTENEGRO; GONÇALVES; ALMEIDA, 

2011), concentra melhor infraestrutura urbana e de pesquisa (MONTENEGRO; JÚNIOR, 

2015), maior atividade inovativa no país (MASCARINI; GARCIA; ROSELINO, 2020), além 

de exibir elevada concentração e diversificação industrial em setores de maior intensidade 

tecnológica e empregos com caráter tecnológico, instituições financeiras (ABDAL, 2017), 

dentre tantos outros fatores que favorece sua posição na fronteira tecnológica nacional.  

2.3.2.2 Especialização tecnológica regional: persistência e mobilidade 

Para identificar se uma região é especializada em uma área tecnológica, utilizamos como proxy 

a vantagem tecnológica revelada35 como forma de mensuração (ou comumente denominada de 

RTA - Revealed Technological Advantage). 

 
34 Ver ensaio I desta tese (seção Resultados). 

35 Para efeito de análise, utilizaremos tais denominações como sinônimos.  
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𝑅𝑇𝐴𝑟𝑗𝑡 = 
𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑗𝑡 /  ∑ 𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑗𝑡𝑗

∑ 𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑗𝑡 / ∑ 𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑗𝑡𝑟𝑗𝑟
     (Equação 02.II) 

Considerando que 𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑗𝑡 é o número de pedidos de patente atribuídos à área 

tecnológica j na mesorregião r e no período t, 𝑅𝑇𝐴𝑟𝑗𝑡 representa a vantagem tecnológica 

revelada referente à mesorregião r, tecnologia j e período t (em cada triênio). Isto é, o 𝑅𝑇𝐴𝑟𝑗𝑡 

indica a força relativa de uma determinada região, em um determinado momento, na tecnologia 

j, em comparação com média de todas as outras regiões da amostra.  

A especialização tecnológica regional associada ao 𝑅𝑇𝐴𝑟𝑗𝑡 é relacionada à vantagem 

relativa e não absoluta. A vantagem relativa indica o posicionamento de como uma região está 

em relação a uma área do conhecimento tecnológico específica. Neste caso, é possível que uma 

região possua maior vantagem tecnológica revelada mesmo que sua vantagem absoluta em uma 

área tecnológica seja inferior à de outra região que possui maior vantagem absoluta, ou seja, 

maior acúmulo absoluto inventivo-inovativo (número de patente). Tal distinção é necessária, 

pois regiões com grande diversificação científica e tecnológica, como a Metropolitana de São 

Paulo, podem ter uma menor especialização relativa em uma área específica 

(𝑖. 𝑒. , 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑅𝑇𝐴𝑟𝑗𝑡) do que uma região mais especializada naquela área, porém, com maior 

estoque inovativo na área.  

 Para evitar possíveis problemas relacionados aos indicadores de concentração 

relativa36, como é caso do uso do valor do 𝑅𝑇𝐴𝑟𝑗𝑡   quando o seu valor é igual à média nacional 

(e de seus similares, como o Quociente Locacional) (SUZIGAN et al., 2003), identificamos a 

especialização tecnológica regional quando o 𝑅𝑇𝐴𝑟𝑗𝑡 > 1, seguindo as proposições de Balland 

e outros (2018) e Balland e Rigby (2017), pois as áreas tecnológicas teriam um esforço 

inventivo que excederem às necessidades regionais, marcando a especialização relativa da 

região.  

 
36 Regiões pouco desenvolvidas tecnologicamente poderão apresentar um elevado índice de vantagem tecnológica 

revelada em virtude da presença de poucas áreas tecnológicas, mesmo que de dimensões modestas. Este problema 

pode ser agravado utilizando dados de patentes pela base do BADEPI/INPI. Outra possibilidade é uma unidade 

geográfica apresentar um elevado grau de diversificação não captada pela base. Ou seja, a medida da vantagem 

tecnológica revelada pode não identificar algum tipo de especialização em regiões (ou mesorregiões) que 

apresentam padrões tecnológicos mais diversificados, como ocorre em mesorregiões mais desenvolvidas, com 

estrutura tecnológica diversificada e elevada concentração de pedidos de patentes no país. 
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Assim, definimos se uma mesorregião é especializada em uma área tecnológica, caso 

𝑀𝑟𝑗𝑡 =   𝐼[𝑅𝑇𝐴𝑟𝑗𝑡 > 1]      (Equação 03.II) 

Mrjt representa a existência da especialização tecnológica regional. I é o indicador da 

função. Mrjt assume características dicotômicas (1 e 0). Quando o Mrjt=1, entende-se que uma 

mesorregião é especializada em uma determinada tecnologia (𝑅𝑇𝐴𝑟𝑗𝑡 > 1) em determinado 

período t; 0 caso contrário. 

A persistência e mobilidade da especialização tecnológica regional é identificada a partir 

de duas adaptações do índice de persistência e mobilidade da especialização tecnológica em 

nível global utilizado por Ruiz (2008). Na primeira, de escala territorial, descemos a escala de 

análise em direção às mesorregiões geográficas brasileiras. Na segunda, de caráter 

metodológico, substituímos a operação da “soma”37 pela “união de conjuntos” no denominador 

da Equação 04.II, em que ocorre a especialização tecnológica regional (Mrjt=1). Essa adaptação 

procura eliminar a subestimação da permanência das vantagens tecnológicas identificadas no 

índice utilizado por Ruiz (2008). 

A partir das adaptações, definimos o índice de persistência e mobilidade da 

especialização tecnológica regional, 

IP*: 
((𝑀𝑟𝑗𝑡1 ) ∩ (𝑀𝑟𝑗𝑡4)) 

((𝑀𝑟𝑗𝑡1 ) ∪ (𝑀𝑟𝑗𝑡4)) 
     (Equação 04.II) 

IM*: 1-IP.      (Equação 05.II) 

IP* consiste no número total de especializações tecnológicas regionais existentes entre 

o período inicial (𝑀𝑟𝑗𝑡1 ) e final (𝑀𝑟𝑗𝑡4 ), em relação a união do conjunto de especializações 

 
37 Ruiz (2008), utiliza o somatório do número de áreas tecnológicas que há especialização nos países no período 

inicial, final e ambos, Ou seja, a autora não utiliza a união de dois conjuntos. 
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tecnológicas entre o período inicial (𝑀𝑟𝑗𝑡1 ) e final (𝑀𝑟𝑗𝑡4 ). Por outro lado, IM* representa a 

mobilidade da especialização tecnológica regional. 

IP* e IM* assumem valores entre 0 e 1. IP*=1 indica que o número total de 

especialização se manteve em todas as áreas tecnológicas, onde a mesorregião registrou 

vantagem tecnológica e a persistência será máxima. IM*=1, indica que a mesorregião alterou 

(e/ou abandonou) totalmente seu padrão de especialização tecnológica do período inicial 

(𝑀𝑟𝑗𝑡1 ). Neste caso, a mobilidade será máxima.  

Esperamos que exista a predominância da mobilidade de especialização tecnológica 

regional no Brasil em razão da fragilidade da estrutura tecnológica regional no país. Espera-se 

que as sub-regiões Alta tecnologia apresentem mobilidade associada à ganhos de novas 

vantagens tecnológicas e/ou a mudança no padrão de especialização tecnológica em direção a 

áreas com oportunidades tecnológicas dinâmicas, em consequência da maior diversidade e 

participação da produção inventiva-inovativa no país. No grupo Estacionária, espera-se que a 

mobilidade esteja associada a perda e/ou mudanças no padrão de especialização tecnológica em 

direção a oportunidades tecnológicas OT- estagnadas. No grupo Desenvolta, espera-se que a 

mobilidade esteja relacionada ao desenvolvimento de novas vantagens tecnológicas tanto em 

áreas tecnológicas de oportunidade tecnológica dinâmica como estagnada. Por fim, dada a 

fragilidade da estrutura tecnológica regional no grupo Baixa tecnologia, espera-se que a 

ocorrência da mobilidade da especialização tecnológica esteja associada à perda de vantagens 

tecnológicas regionais. 

Por fim, baseado na natureza empírica da dependência da trajetória da produção do 

conhecimento inventivo no Brasil (GONÇALVES; MATOS; ARAÚJO, 2018), também fez 

sentido metodológico somar os pedidos de patentes em vários anos, conforme mencionado no 

subcapítulo 3.3.1. Apesar da agregação dos dados dos pedidos de patentes em triênios, muitas 

regiões mal produziram quaisquer patentes. Isso não é inesperado, considerando a inclusão das 

regiões do Norte, Centro-Oeste e Nordeste, que historicamente registram menores parcelas da 

atividade inventiva no Brasil (ALBUQUERQUE et al., 2002; RODRIGUEZ; GONÇALVES, 

2017).  
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2.4 RESULTADOS  

A análise dos resultados está dividida em duas partes. Primeiro, examinamos o padrão e 

distância da estrutura tecnológica regional no Brasil, baseado no índice de similaridade da 

estrutura tecnológica regional. A segunda parte examina a mobilidade e persistência da 

especialização tecnológica regional no país, bem como verifica se a trajetória da atividade 

inventiva determina o padrão de especialização tecnológica e se existe determinismo na direção 

da mudança técnica, isto é, cumulatividade com base em um conjunto de dados de patentes 

regionalizados no Brasil. Os dados são tabulados e analisados com auxílio dos pacotes 

estatísticos “Stata/MP” versão 16.0.e interpretados com o auxílio do programa Microsoft Excel. 

2.4.1 Padrão regional da estrutura tecnológica no Brasil 

A Tabela II.1 apresenta a tendência geral dos pedidos de patentes no Brasil, na mesorregião de 

referência, a Metropolitana de São Paulo, e as demais mesorregiões brasileiras, pela distribuição 

e taxa de crescimento de acordo com a área tecnológica. Conforme apresenta a Tabela II.1, 

durante o período de 2000 a 2011 dentre o total de pedidos de patentes com pelo menos um 

inventor residente no Brasil 92% teve as áreas tecnológicas identificadas.  

A proporção de pedidos de patentes varia muito entre as áreas tecnológicas38, os pedidos 

de patentes foram predominantes em Necessidades humanas (26%) e Transporte (20%), 

representando quase a metade do total dos esforços inventivos, tanto no Brasil como na 

metropolitana de São Paulo e demais regiões. Em seguida, estão três áreas com participações 

em torno de 10%, Física (11%), Química e metalurgia (10%) e Engenharia mecânica (10%). O 

resíduo está distribuído entre Construção (7%), Eletricidade (6%) e Têxtil e papel (2%), esse 

padrão se manteve no período. 

Ao analisar a trajetória do desempenho de pedidos de patentes observa-se que entre o 

período 2000-2002 (T1), 2003-2005 (T2) e período 2006-2008 (T3) ocorre um crescimento 

acentuado do total de pedidos no Brasil e um crescimento menos intenso na Mesorregião 

Metropolitana de São Paulo (MMSP). A taxa de crescimento entre 2000-2002/ 2003-2005 foi 

de 21 %, ao passo que chegou a 24 % entre 2000-2002/ 2006-2008 para todas as áreas 

tecnológicas, refletindo possíveis efeitos dos esforços e iniciativas de políticas públicas de 

 
38 Para efeito de exposição adotamos uma nomenclatura simplificada: Necessidades humanas, Transporte 

(Operações de processamento e transporte), Química e metalurgia, Têxtil e papel, Construção (Construções fixas), 

Engenharia mecânica (Engenharia mecânica, iluminação, aquecimento, armas e explosão), Física e Eletricidade. 
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apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I), como por exemplo, a Lei da Propriedade 

Intelectual” (Lei nº. 9.279/1996) que antecede o período investigado, a “Lei de Inovação” de 

2004 (Lei nº. 10.973/2004) e a “Lei de incentivos fiscais para inovação tecnológica” de 2005 

(Lei n°11.196/2005). No último período (T4), porém, o crescimento é negativo relativamente 

ao período inicial, com redução menos intensa para o total nacional (- 4%) do que para a MMSP 

(- 24%), de tal forma que esta região continua nesse período perdendo participação relativa. 

Uma explicação plausível para o desempenho negativo deste último período é o impacto da 

crise financeira mundial de 2008, que atingiu mais diretamente a economia brasileira em 2009. 

Em relação às demais regiões, houve ligeiro crescimento dos pedidos de patentes (+5%).  

Assim, apenas duas áreas tiveram nacionalmente crescimento positivo de pedidos de 

patentes entre os períodos final e inicial:  Química e metalurgia (49%) e Necessidades humanas 

(5%). Já a MMSP registrou crescimento unicamente em Química e metalurgia (19%), que 

apesar do possível efeito da recessão teve um crescimento explosivo nessa área tecnológica. 

Por outro lado, os pedidos de patentes de invenção associada à área de Construção tiveram a 

taxa de crescimento mais negativa entre esses períodos, isto é, -19% no Brasil e -39% na 

MMSP, respectivamente. As demais regiões, registraram ampliação nas áreas tecnológicas 

Necessidades humanas (11%), Química e metalurgia (58%) e Têxtil e papel (16%).  

Em síntese, ao longo desses onze anos ocorreu uma redução da distância do conjunto 

das demais regiões do país em relação à região tecnologicamente líder. A Tabela II.1 indica que 

esta redução é mais acentuada nas áreas de Transporte, Engenharia Mecânica, Eletricidade, 

Têxtil e papel e Construção.   

Com referência às tecnológicas relacionadas à área de Necessidades humanas39 a 

expansão dos esforços inventivos pode estar relacionada à estrutura produtiva da economia 

brasileira pela busca por competitividade nos seus produtos comercializáveis. Já em relação à 

área tecnológica química e metalurgia40”, que abrange dentre outras qualificações “certas 

operações ou tratamentos” como, por exemplo, o tratamento da água, o dinamismo tecnológico 

pode estar associado ao aumento da demanda por estudos e desenvolvimento de novas 

tecnologias visando garantir a qualidade da água dos mananciais no Brasil. A demanda por 

novas tecnologias para o tratamento de efluentes industriais e municipais no país ao longo dos 

 
39 Agricultura; produtos alimentícios e tabaco; artigos pessoais ou domésticos; saúde, salvamento e recreação. 

40 A descrição completa das áreas tecnológicas encontra-se no Anexo C deste ensaio. 
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anos 2000 foi aprofundada, diante da crescente conscientização e das políticas públicas, 

conforme apontado por Mayerhoff (2007).  

Assim, identificamos que as áreas tecnológicas de OT dinâmicas no Brasil ao longo dos 

anos 2000-2011, com aumento da taxa de crescimento da quota de pedidos de patentes no país 

(𝑇1 − 𝑇4), foram Necessidades humanas e Química e metalurgia. Por outro lado, as áreas 

tecnológicas Transporte, Têxtil e papel, Construção, Engenharia mecânica, Física e 

Eletricidade, foram identificadas como áreas tecnológicas de OT estagnada, tendo em vista o 

decrescimento da taxa da quota de pedidos de patentes no período41. 

No que diz respeito à produção do conhecimento tecnológico da MMSP, mudanças 

estruturais operam na região, que passa por uma reestruturação produtiva desde a década dos 

anos 1980 e 1990, dispersando indústrias para o interior paulista e ampliando as atividades de 

serviços de alta complexidade, como os financeiros conforme apontado em Abdal (2017). Nesse 

ínterim, Campolina Diniz e Campolina (2007), por exemplo, demonstram que a metropolitana 

de São Paulo tem perdido parcela significativa da ocupação industrial e a taxa de crescimento 

demográfico também tem sido significativamente reduzida. Por outro lado, a expansão do 

emprego nos setores comercial e de serviços tem sido constante. Esse efeito reflete o processo 

de desconcentração industrial, indicando mudanças do padrão locacional da indústria no Brasil. 

Segundo os autores, esse processo implicou fortes mudanças tecnológicas e organizacionais, 

com grande impacto na região. Portanto, os resultados tecnológicos sugerem uma associação 

positiva relacionada às mudanças produtivas nessa localidade. 

Por fim, embora a MMSP tenha experimentado redução da atividade tecnológica no 

contexto regional brasileiro, ainda concentra a maior parcela da produção tecnológica no país, 

representando a fronteira tecnológica nacional. Seus esforços inventivos-inovativos estão 

persistentemente direcionados para áreas tecnológicas com maiores oportunidades no país, de 

Necessidade humanas e Química e metalurgia, e para a área de Física, com subáreas mais 

próximas da fronteira tecnológica do novo paradigma da economia digital, que representam 

"janelas de oportunidades" para alcançar novas capacidades tecnológicas, dadas as 

possibilidades que os novos paradigmas tecnológicos oferecem.  

 
41 Cabe uma ressalva de que nem sempre as áreas mais dinâmicas em aumento de pedidos (maior crescimento) são 

as mais dinâmicas em termos tecnológicos, como são os casos da Física e de Eletricidade, que podem ter pedidos 

em subáreas de fronteira, como quântica-ótica e célula fotovoltaica. 
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Tabela II.1 - Distribuição e taxa de crescimento dos pedidos de patentes no Brasil e mesorregião metropolitana de São Paulo, por área tecnológica e períodos 

selecionados (acumulado; %) 

 

Fonte: Dados do INPI (2021). Elaboração própria (2022). 
Notas: *Estão incorporados os pedidos de patentes de invenção sem especificação da área tecnológica.  

As próximas análises serão consideradas apenas as áreas identificadas. 
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2.4.1.1 Similaridades e mudanças no padrão regional da atividade tecnológica no Brasil 

O Gráfico II.1 enfoca a evolução do índice de similaridade do padrão tecnológico brasileiro em 

relação à mesorregião Metropolitana de São Paulo (MMSP), a partir da média por sub-regiões 

da tipologia PTec durante o período de 2000 a 2011. 

Gráfico  II.1 - Evolução do índice de similaridade do padrão tecnológico brasileiro em relação à 

mesorregião Metropolitana de São Paulo, por média das sub-regiões da tipologia PTec e interperíodos 

(2000-2011) 

 

Fonte: Dados do INPI (2021). Elaboração própria (2022). 

 

No nível agregado, nossos resultados revelam que: as distâncias relativas dos quatro 

grupos de sub-regiões com respeito à Metropolitana de São Paulo são consistentes com a 

tipologia criada, do grupo mais próximo (Alta tecnologia) ao mais distante (Baixa tecnologia); 

houve uma redução da distância média do padrão tecnológico dos grupos das sub-regiões 

durante o período investigado. Assim, o grupo Alta tecnologia é o que possui uma distribuição 

de competências em áreas tecnológicas mais próxima à unidade de referência, seguida do grupo 

Estacionária, Desenvolta e Baixa tecnologia. As sub-regiões Desenvoltas, como esperado, são  

as que mais reduziram a distância em relação à unidade de referência, de forma bem mais 

acelerada do que as de Alta tecnologia. As sub-regiões Estacionárias e de Baixa tecnologia 
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exibem em média, baixa oscilação do índice de similaridade do padrão tecnológico ao longo 

dos anos 2000-2011.  

O Gráfico II.2 apresenta a evolução do índice de similaridade do padrão tecnológico 

regional ao longo dos anos 2000-2011, desagregado pelas sub-regiões da tipologia PTec e 

identificadas seguindo os códigos das mesorregiões geográficas no Brasil.  

Gráfico  II.2 - Evolução do índice de similaridade do padrão tecnológico das mesorregiões* no Brasil 

em relação à mesorregião Metropolitana de São Paulo, por tipologia PTec e interperíodos (2000-2011) 

 

 
Fonte: Dados do INPI (2021). Elaboração própria (2022). 
Notas: * No ensaio I encontra-se o nome das mesorregiões geográficas brasileiras com seus respectivos 

códigos.   
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A intensidade da redução da distância da similaridade da estrutura tecnológica regional 

é identificada de forma heterogênea no interior dos grupos de mesorregiões do PTec, o que 

indica a dificuldade de captar toda a heterogeneidade inventiva por qualquer esforço de 

classificação. Este padrão é particularmente verdadeiro no grupo Estacionária. Enquanto, houve 

redução da distância, por exemplo, das mesorregiões de Baixadas Litorâneas- RJ 

(Cod.Meso:3304) e Presidente Prudente- SP (Cod.Meso: 3508) as distâncias foram ampliadas 

em pelo menos 100%, entre o primeiro e último triênio nas mesorregiões Metropolitana de 

Fortaleza- CE (Cod.Meso: 2303), Metropolitana de Belém- PA (Cod.Meso: 1503) e Campo 

Grande- MS (Centro Norte de Mato Grosso do Sul- MS; Cod.Meso: 5002) (GRÁFICO II.2). 

Dado a diminuta atividade inventiva em algumas mesorregiões do grupo de sub-regiões 

Baixa tecnologia, o mapeamento da evolução do índice de similaridade do padrão tecnológico 

regional não é completo. Mesmo com tal limitação, é possível observar suave redução da 

distância do padrão tecnológico desse grupo com relação à MMSP. Os índices tomam valores 

entre 0,8 e 1,5 no primeiro triênio (T1), oscila entre 0,7 e 1,7 (T2), 0,6 e 1,9 em T3 e finaliza 

entre 0,6 e 1,6 em T4. Destacamos as mesorregiões polarizadas por Parnaíba (Norte Piauiense- 

PI; Cod. Meso: 2201), Cornélio Procópio (Norte Pioneiro Paranaense- PR; Cod.Meso: 4101) e 

Dourados (Sudoeste de Mato Grosso do Sul- MS, Cod.Meso: 5004) que reduziram a distância 

em mais de 30% com a unidade referência. 

No grupo Desenvolta, o índice de similaridade toma valores médios acima da unidade 

no período T1; 0,81 em T2; 0,78 em T3; e, 0,78 em T4. Reduções importantes da distância foram 

registradas com respeito à mesorregião polarizada por Lages (Serrana- SC; Cod.Meso: 4203) 

com o decréscimo de 71 pontos percentuais, quando comparado ao período de 2000-2002 (1,09) 

e 2009-2011 (0,31). Por outro lado, Metropolitana de Salvador- BA (Cod.Meso: 2905), a 

polarizada por Vitória da Conquista- BA (Cod.Meso:2907) e a polarizada pela Aglomeração 

Urbana de São Luís- MA (Cod.Meso: 2101) ampliaram suas distâncias em pelo menos 49% 

entre o primeiro e último triênio. 

Por fim, as mesorregiões do grupo Alta tecnologia, pela maior similaridade à MMSP, 

apresentaram valores entre 0,09 e 0,5. As exceções são as polarizadas por Barbacena- MG 

(Cod.Meso: 3111), pelo eixo Cascavel - Foz do Iguaçu - Toledo-PR, Francisco Beltrão- PR 

(Cod.Meso: 4107) e Santa Rosa-Passo Fundo- RS (Cod.Meso: 4301). As duas primeiras 

apresentaram trajetória de maior similaridade no período, isto é, deslocamento de 
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𝐼𝑆𝑟𝑙; 𝐶𝑜𝑑.𝑀𝑒𝑠𝑜:3111= 1,18 e 𝐼𝑆𝑟𝑙; 𝐶𝑜𝑑.𝑀𝑒𝑠𝑜:4106= 0,74, respectivamente entre o período de 2000-

2002 para 𝐼𝑆𝑟𝑙; 𝐶𝑜𝑑.𝑀𝑒𝑠𝑜:3111= 0,47 e 𝐼𝑆𝑟𝑙; 𝐶𝑜𝑑.𝑀𝑒𝑠𝑜:4106= 0,49 (em 2003-2005). No geral, pode-

se sugerir que a composição do padrão da tecnologia nas sub-regiões Alta tecnologia ficou mais 

semelhante à composição da MMSP ao longo do período considerado.  

Desta forma, concluímos que as sub-regiões brasileiras, em especial as do grupo Alta 

tecnologia e Desenvolta, reduziram a distância do padrão tecnológico relativamente à MMSP. 

Isto é, as regiões tendem a seguir uma distribuição de competências em áreas tecnológicas 

similares à apresentada pela região de referência, MMSP. Logo, identificamos um processo 

tímido de esforço inventivo-inovativo do grupo de sub-regiões com elevada produção 

inventiva-inovativa no Brasil e sub-regiões retardatários em termos tecnológicos- Desenvolta- 

em direção à fronteira tecnológica nacional.  

É importante salientar que esse processo evolutivo dinâmico, não foi determinista 

porque enfrentou incertezas e mudanças contínuas; esteve associado a uma variedade de janelas 

de oportunidade e comportamento idiossincrático de atores heterogêneos caracterizados por 

diferentes entendimentos, visões e experiências passadas que passaram por um processo 

dinâmico de aprendizagem em contexto de diversos sistemas regionais de inovação no país. 

Ademais, é provável que os marcos regulatórios legais relacionados à propriedade intelectual 

no Brasil, bem como um conjunto de iniciativas de políticas industriais e tecnológicas42 

influenciaram esses resultados. 

A seguir, será analisada a mobilidade e persistência da vantagem tecnológica regional. 

Além disso, será investigado a existência de indícios que demonstrem uma associação linear da 

trajetória da atividade inventiva e o padrão de especialização tecnológica regional, bem como 

determinismo na direção da mudança tecnológica regional, tal como ocorre em nível de países 

(RUIZ, 2008) e tecnologias específicas (FEITOSA, 2015) no Brasil. 

 

 
42 Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior- PITCE e a Política de Desenvolvimento Produtivo- 

PDP (BRASIL, 2012); o restabelecimento do planejamento regional e a desconcentração espacial do sistema de 

educação no país (SAMPAIO, 2013); a expansão da atuação de instituições financeiras em áreas prioritárias para 

competitividade (SILVA; MARQUES, 2021). 
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2.4.2 Persistência versus mobilidade do padrão de especialização tecnológica regional no 

Brasil 

A Tabela II.2 exibe o share tecnológico, índice de persistência, mobilidade e a taxa de variação 

da especialização tecnológica por mesorregião brasileira, classificados de acordo com as sub-

regiões da tipologia PTec e oportunidade tecnológica (dinâmica e estagnada), para os triênios 

2000-2002 e 2009-2011.  

Tabela II.2 - Share tecnológico, índice de persistência, mobilidade e taxa de variação da especialização 

(oportunidade) tecnológica regional no Brasil por PTec interperíodos (2000-2002 e 2009-2011) – 

ordenação segundo mobilidade/persistência tecnológica* 

 
Continua  

 Necessidades 

humanas

Química e 

metalurgia 

Operações de 

Processamento 

e Transporte

Têxtil e 

Papel

Construções 

fixas

Eng. mec., 

ilum., aquec., 

armas e 

explosão

Física Eletricidade

2000-

2002

2009-

2011
A C B D E F G H

Alta tecnologia 86,07 83,40 0,39 0,61

3501 - São José do Rio Preto 0,95 0,88 0,00 1,00 1,55 -0,43 -0,28 -1,00 -0,28 -0,63 -0,42 -0,35

3107 - Metropolitana de Belo Horizonte 6,49 6,28 0,14 0,86 0,19 0,13 0,09 -0,92 -0,14 -0,29 0,08 -0,12

4205 - Grande Florianópolis 1,10 1,50 0,14 0,86 -0,14 -0,32 0,17 0,42 -0,49 -0,24 0,28 0,39

3111 - Campo das Vertentes (Barbacena) 0,25 0,23 0,17 0,83 1,88 -1,00 -0,94 2,12 -0,58

3504 - Bauru 0,85 0,79 0,25 0,75 0,40 0,13 0,29 0,60 -0,52 0,04 -0,57

3513 - Vale do Paraíba Paulista (São José dos Campos) 2,24 2,08 0,25 0,75 -0,44 -0,17 0,11 0,15 0,10 0,64 0,55 0,87

4103 - Norte Central Paranaense (Londrina) 1,10 1,38 0,25 0,75 -0,18 0,38 0,07 0,59 -0,43 0,26 0,24 0,54

4107 - Sudoeste Paranaense (Francisco Beltrão) 0,22 0,22 0,25 0,75 1,09 -0,66 -0,20 -1,00 -1,00 -0,44 -0,59

5301 - Distrito Federal 1,43 1,31 0,25 0,75 -0,33 -0,31 -0,01 -1,00 2,83 -0,39 -0,35 -0,50

3203 - Central Espírito-santense (Serra/Vila Velha) 1,65 1,36 0,33 0,67 -0,63 0,23 -0,12 -0,31 2,13 0,28 -0,34 -0,52

3502 - Ribeirão Preto 1,58 1,81 0,33 0,67 0,12 0,43 -0,21 -0,23 -0,55 -0,25 -0,50 4,18

3509 - Marília 0,92 0,77 0,33 0,67 -0,23 -0,75 -0,15 0,53 1,09 0,08 5,38

4206 - Sul Catarinense (Criciúma) 0,45 0,58 0,33 0,67 -0,10 0,01 0,77 0,78 -0,44 2,07 -1,00

3503 - Araçatuba 0,30 0,33 0,40 0,60 -0,04 -0,76 1,16 -1,00 -1,00 -0,42 0,11

3506 - Piracicaba 1,95 1,68 0,40 0,60 -0,15 -0,17 -0,42 4,07 0,74 0,00 1,09 -0,23

4302 - Nordeste Rio-grandense (Caxias do Sul) 1,51 1,66 0,40 0,60 -0,17 0,77 0,36 0,13 -0,03 0,68 -0,35

4110 - Metropolitana de Curitiba 4,10 5,12 0,43 0,57 0,14 -0,02 0,33 1,90 0,54 0,06 -0,33 -0,43

3505 - Araraquara (São Carlos/Araraquara) 1,27 1,66 0,50 0,50 -0,17 -0,35 0,04 -0,32 -0,43 1,01 0,12 0,22

3512 - Macro Metropolitana Paulista (Sorocaba) 1,92 2,30 0,50 0,50 0,21 0,52 0,10 -0,27 -0,66 0,55 0,49 0,15

4106 - Oeste Paranaense (Cascavel) 0,22 0,47 0,50 0,50 -0,17 -0,13 3,31 2,73 -0,13 -0,78 -0,23

4201 - Oeste Catarinense (Chapeco) 0,48 0,80 0,50 0,50 0,00 -0,63 0,38 0,87 -0,12 0,74 1,11 0,61

4204 - Vale do Itajaí (Blumenau) 1,11 1,40 0,50 0,50 -0,66 0,64 0,15 0,08 0,02 1,56 0,70 1,53

4305 - Metropolitana de Porto Alegre 4,83 4,79 0,50 0,50 0,10 0,04 0,23 0,58 -0,24 -0,13 -0,20 0,34

3112 - Zona da Mata (Juiz de Fora) 0,66 0,74 0,60 0,40 0,80 -0,51 -0,31 -0,72 -0,49 0,92 0,09 -0,14

3515 - Metropolitana de São Paulo 31,35 27,29 0,60 0,40 0,10 0,04 0,00 -0,12 -0,03 0,07 0,16 0,04

3507 - Campinas 5,71 5,85 0,67 0,33 -0,11 -0,34 0,28 0,31 0,27 -0,11 -0,06 1,16

4105 - Centro Oriental Paranaense (Ponta Grossa) 0,33 0,51 0,67 0,33 -0,39 0,56 0,81 -1,00 -0,55 -0,10 -0,25

3306 - Metropolitana do Rio de Janeiro 7,94 7,18 1,00 0,00 -0,24 0,23 0,12 -0,65 -0,06 -0,09 -0,05 -0,12

4202 - Norte Catarinense (Joinville) 2,37 2,72 1,00 0,00 0,00 -0,25 -0,01 0,03 0,25 0,34 -0,04

4301 - Noroeste Rio-grandense (Passo Fundo) 0,78 1,04 1,00 0,00 -0,16 0,58 0,03 1,09 -0,33 2,44 -0,40

Estacionária 9,72 9,67 0,23 0,77

1101 - Madeira Guaporé (Porto Velho) 0,06 0,06 0,00 1,00 1,36 -1,00 -1,00 -1,00

1503 - Metropolitana de Belém 0,24 0,26 0,00 1,00 -0,57 -0,74 -0,35 0,62 -1,00 -0,78

2702 - Agreste Alagoano (Arapiraca) 0,05 0,03 0,00 1,00 -1,00 -1,00

2901 - Extremo Oeste Baiano (Barreiras) 0,00 0,03 0,00 1,00

3303 - Centro Fluminense (Nova Friburgo) 0,30 0,22 0,00 1,00 -0,97 1,40 1,00 3,17

3305 - Sul Fluminense (Volta Redonda) 0,32 0,27 0,00 1,00 0,11 -0,13 -0,74 -0,63 1,49

3514 - Litoral Sul Paulista (Itanhém) 0,08 0,06 0,00 1,00 -0,71 -0,40 -1,00

4304 - Centro Oriental Rio-grandense (Santa Cruz do Sul) 0,21 0,25 0,00 1,00 0,38 -0,80 1,12 -0,46 1,54 -0,93 1,27

5003 - Leste de Mato Grosso do Sul (Três Lagoas) 0,00 0,02 0,00 1,00

2303 - Metropolitana de Fortaleza 1,26 1,28 0,17 0,83 0,31 0,41 -0,50 -0,55 -0,52 -0,60 -0,55 0,17

3202 - Litoral Norte Espírito-santense (Linhares) 0,07 0,10 0,17 0,83 -0,49 1,29 -1,00 -1,00

3511 - Itapetininga 0,36 0,32 0,17 0,83 -0,37 3,18 0,73 -1,00 2,56 0,14 0,40 -0,83

1102 - Leste Rondoniense (Ji-Paraná) 0,09 0,07 0,20 0,80 -0,56 1,53 -1,00 -0,13 -1,00

2605 - Metropolitana de Recife 1,20 1,13 0,20 0,80 -0,20 0,24 -0,49 0,56 0,08 -0,36 0,56

3508 - Presidente Prudente 0,45 0,46 0,20 0,80 -0,12 -0,46 -0,30 0,97 0,10 1,50 -0,45

3510 - Assis (Ourinhos) 0,26 0,20 0,20 0,80 -0,61 -0,36 -0,23 7,24

5002 - Centro Norte de Mato Grosso do Sul (Campo Grande) 0,30 0,27 0,20 0,80 0,51 2,37 -0,70 -0,18 -1,00 -0,74

2503 - Agreste Paraibano (Campina Grande) 0,11 0,10 0,25 0,75 -0,32 -0,36 -0,69 1,25 -0,20

2504 - Mata Paraibana (João Pessoa) 0,43 0,43 0,25 0,75 -0,82 0,36 -0,19 -1,00 -0,82 0,96 2,02

2902 - Vale São-Franciscano da Bahia (Juazeiro) 0,07 0,04 0,25 0,75 0,98 -0,38 1,55 -1,00

3304 - Baixadas Litorâneas (Cabo Frio) 0,10 0,11 0,25 0,75 0,78 -0,79 1,97 0,13 -0,88

4102 - Centro Ocidental Paranaense (Campo Mourão) 0,10 0,08 0,25 0,75 1,40 0,50 -1,00 -1,00

5201 - Noroeste Goiano (Goiás) 0,03 0,03 0,25 0,75 -1,00 0,45 -1,00

Oportunidades tecnológicas / área tecnológica (Cod.IPC)

Especialização tecnológica regional

Share 

Patente 

Brasil %Tipologia / Mesorregião (Cod.meso)

Dinâmicas Estagnadas

Taxa de variação da especialização tecnológica

Índice de 

persistência 

(IP*)

Índice de 

mobilidade 

(IM*)
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Continuação  
Tabela II.2. Share tecnológico, índice de persistência, mobilidade e taxa de variação da especialização 

(oportunidade) tecnológica regional no Brasil, por PTec interperíodos (2000-2002 e 2009-2011) - 

ordenação segundo mobilidade/persistência tecnológica 

  
Continua 

  

 Necessidades 

humanas

Química e 

metalurgia 

Operações de 

Processamento 

e Transporte

Têxtil e 

Papel

Construções 

fixas

Eng. mec., 

ilum., aquec., 

armas e 

explosão

Física Eletricidade

2000-

2002

2009-

2011
A C B D E F G H

Estacionária 9,72 9,67 0,23 0,77

3106 - Central Mineira (Curvelo) 0,09 0,08 0,29 0,71 1,17 -0,90 0,22 -0,12 -1,00

1401 - Norte de Roraima (Boa vista) 0,03 0,03 0,33 0,67 -1,00 -1,00 1,78

1602 - Sul do Amapá (Macapá) 0,06 0,05 0,33 0,67 -0,41

3105 - Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba (Uberlândia) 0,65 0,78 0,33 0,67 1,43 4,12 -0,26 -0,30 -0,38 0,67 -0,53

3110 - Sul/Sudoeste de Minas (Santa Rita do Sapucaí) 0,54 0,67 0,33 0,67 0,24 0,15 -0,15 -1,00 -0,37 -0,40 0,58 0,55

3301 - Noroeste Fluminense (Itaperuna) 0,03 0,02 0,33 0,67 0,45 -1,00

4101 - Noroeste Paranaense (Umuarama) 0,13 0,16 0,50 0,50 0,05 0,32 -0,56 -0,68 0,66 -0,17

5104 - Centro-Sul Mato-grossense (Cuiabá) 0,26 0,24 0,50 0,50 -0,26 -1,00 -1,00 -0,30 -0,22 -0,21

5203 - Centro Goiano (Goiânia) 0,97 1,11 0,67 0,33 -0,27 0,58 -0,34 -0,32 0,12 0,46 0,13

5205 - Sul Goiano (Rio verde) 0,21 0,17 0,67 0,33 -0,21 1,34 0,08 1,02

3108 - Vale do Rio Doce (Governador Valadares) 0,66 0,59 0,75 0,25 -0,14 -0,36 -0,01 -1,00 1,18 0,16 -0,28 -0,47

Desenvolta 3,20 6,38 0,18 0,82

2101 - Norte Maranhense (São Luís) 0,19 0,18 0,00 1,00 0,66 0,03 -0,97 5,02 -0,62 -0,97

2202 - Centro-Norte Piauiense (Teresina) 0,12 0,11 0,00 1,00 0,25 -1,00 -1,00 -1,00

2307 - Sul Cearense (Juazeiro do Norte) 0,01 0,04 0,00 1,00 -1,00

2404 - Leste Potiguar (Natal) 0,30 0,50 0,00 1,00 -0,26 1,85 0,48 -1,00 2,29 -0,92 -0,17 -0,83

2703 - Leste Alagoano (Maceió) 0,11 0,16 0,00 1,00 0,68 -0,58 -1,00 -0,76

2903 - Centro Norte Baiano (Feira de Santana) 0,03 0,07 0,00 1,00 -1,00 -1,00

2904 - Nordeste Baiano (Alagoinhas) 0,05 0,04 0,00 1,00 -0,54 -0,42 -1,00

2905 - Metropolitana de Salvador 0,96 1,05 0,00 1,00 -0,42 0,08 -0,14 0,18 -0,66 -0,54 1,16 0,86

2907 - Sul Baiano (Ilhéus-Itabuna) 0,03 0,08 0,00 1,00 -1,00 5,16 -1,00 -1,00

3101 - Noroeste de Minas (Paracatu) 0,01 0,01 0,00 1,00 -1,00

4203 - Serrana (Lages) 0,05 0,12 0,00 1,00 -0,67 2,65 -0,50

4303 - Centro Ocidental Rio-grandense (Santa Maria) 0,10 0,18 0,00 1,00 1,60 -0,74 -0,75 -0,50

4307 - Sudeste Rio-grandense (Pelotas) 0,11 0,17 0,00 1,00 -0,06 -0,51 0,76 -0,65 -0,89 -1,00

5103 - Sudoeste Mato-grossense (Tangara da Serra) 0,01 0,04 0,00 1,00

5202 - Norte Goiano (Minaçu) 0,01 0,01 0,00 1,00 -1,00

2803 - Leste Sergipano (Aracaju) 0,22 0,27 0,17 0,83 2,28 0,25 -0,39 -0,74 -0,94 -1,00

1303 - Centro Amazonense (Manaus) 0,18 0,39 0,25 0,75 0,56 47,64 -0,76 -0,98 -0,42 -0,22 -0,86

2802 - Agreste Sergipano (Lagarto) 0,02 0,03 0,33 0,67 0,04 -1,00

3109 - Oeste de Minas (Divinópolis) 0,23 0,30 0,33 0,67 0,20 -0,35 0,31 -1,00 1,08 -0,60

4108 - Centro-Sul Paranaense (Guarapuava) 0,09 0,16 0,33 0,67 0,06 -0,74 -1,00 -0,87

4109 - Sudeste Paranaense (Irati) 0,05 0,10 0,33 0,67 -0,86 2,00 -1,00

2906 - Centro Sul Baiano (Vitória da Conquista) 0,03 0,05 0,50 0,50 -0,52 -1,00

3302 - Norte Fluminense (Macaé) 0,11 0,28 0,50 0,50 0,09 -0,68 -0,17 0,90 0,48

5204 - Leste Goiano (Águas lindas de Goiás) 0,05 0,09 0,50 0,50 -0,55 -0,63 -1,00

4306 - Sudoeste Rio-grandense (Uruguaiana) 0,07 0,08 0,60 0,40 -0,48 0,01 -0,10 0,59

2401 - Oeste Potiguar (Mossoró) 0,02 0,04 0,67 0,33 -0,24 -0,29

3201 - Noroeste Espírito-santense (Colatina) 0,02 0,05 1,00 0,00 -0,29 -0,54

Baixa tecnologia 1,01 0,56 0,17 0,83

1202 - Vale do Acre (Rio Branco) 0,01 0,03 0,00 1,00 -1,00

1304 - Sul Amazonense (Lábrea) 0,03 0,01 0,00 1,00 -1,00

1505 - Sudoeste Paraense (Altamira) 0,01 0,00 0,00 1,00 -1,00 -1,00

1701 - Ocidental do Tocantins (Araguaína) 0,05 0,01 0,00 1,00 -1,00 -1,00 -1,00

2201 - Norte Piauiense (Parnaíba) 0,01 0,01 0,00 1,00 -1,00

2301 - Noroeste Cearense (Sobral) 0,01 0,00 0,00 1,00 -1,00

2302 - Norte Cearense (Itapipoca) 0,00 0,01 0,00 1,00

2601 - Sertão Pernambucano (Serra Talhada) 0,06 0,02 0,00 1,00 -1,00 0,81 -1,00 -1,00

2602 - São Francisco Pernambucano (Petrolina) 0,06 0,02 0,00 1,00 -1,00 -1,00 -1,00

2604 - Mata Pernambucana (Vitória de Santo Antão) 0,03 0,04 0,00 1,00 11,58 1,21 -1,00 -1,00

3103 - Jequitinhonha (Diamantina) 0,01 0,02 0,00 1,00 -0,44 -1,00

5004 - Sudoeste de Mato Grosso do Sul (Dourados) 0,07 0,05 0,00 1,00 -0,57 0,63 -1,00

5101 - Norte Mato-grossense (Sorriso) 0,07 0,07 0,00 1,00 -0,42 -1,00

5102 - Nordeste Mato-grossense (Barra do Garças) 0,01 0,01 0,00 1,00 -1,00

2603 - Agreste Pernambucano (Caruaru) 0,08 0,04 0,17 0,83 -1,00 -1,00 -1,00 0,26

3102 - Norte de Minas (Monte Claros) 0,17 0,09 0,17 0,83 1,70 0,59 0,69 -1,00 -1,00 -1,00

4104 - Norte Pioneiro Paranaense (Cornélio Procópio) 0,04 0,04 0,20 0,80 0,15 -1,00 -1,00 -1,00

1702 - Oriental do Tocantins (Palmas) 0,03 0,02 0,25 0,75 1,48 -0,38 -1,00

2104 - Leste Maranhense (Caxias) 0,01 0,01 0,33 0,67 -0,70

5105 - Sudeste Mato-grossense (Rondonópolis) 0,09 0,05 0,33 0,67 0,93 -1,00 -1,00

1506 - Sudeste Paraense (Parauapebas) 0,06 0,08 0,50 0,50 -0,34 -0,17 -1,00

2102 - Oeste Maranhense (Imperatriz) 0,02 0,03 0,50 0,50 -0,23 -1,00

2305 - Jaguaribe (Aracati) 0,02 0,02 0,50 0,50 0,45 -1,00

2501 - Sertão Paraibano (Patos) 0,02 0,01 0,50 0,50 -1,00 1,89

2402 - Central Potiguar (Caicó) 0,02 0,02 1,00 0,00 -0,42

Tipologia / Mesorregião (Cod.meso)
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Conclusão 
Tabela II.2. Share tecnológico, índice de persistência, mobilidade e taxa de variação da especialização 

(oportunidade) tecnológica regional no Brasil, por PTec interperíodos (2000-2002 e 2009-2011) - 

ordenação segundo mobilidade/persistência tecnológica 

 
Fonte: Dados do INPI (2021). Elaboração própria (2022). 

Notas: Negrito, indica que a mesorregião registrou especialização no período inicial; sombreado cinza, 

indica que a mesorregião registrou especialização no período final. Os espaços vazios se devem à ausência 

de atividade tecnológica inventiva. Sombreado azul, indica distribuição proporcional dos indicadores de 

persistência e mobilidade.  

*As cidades-polos das mesorregiões estão entre parênteses (quando não explícito no próprio nome da 

mesorregião). 

** As mesorregiões: 1501; 1504; 1505; 1701; 2104; 2201; 2204; 2301; 2302; 2306; 2307; 2401; 2402; 

2602; 3101; 3104 3204; 5003; 5102; 5103; 5202; 5205, não apresentaram atividade patenteadora no período 

inicial em uma (ou mais) área(s) tecnológica(s), sendo estas exclusas das demais análises. 

*** Pedidos de patentes geolocalizadas e identificado na área tecnológica do código IPC. 

 

Conforme expresso nas colunas 2 e 3 da Tabela II.2, as sub-regiões de Alta tecnologia 

possuem mais de 80% do total de pedidos de patentes no Brasil. Ao comparar o número de 

patentes entre os períodos 2000-2002 (T1) e 2009-2011 (T4) o mesmo padrão permanece. A 

participação dos demais grupos é quase que residual, o que indica que a concentração regional 

tecnológica é muito superior à concentração regional da indústria e do PIB43. Esta desproporção 

entre participação tecnológica e participação produtiva é consistente com as evidências 

internacionais sobre a maior concentração inventiva-inovativa nos países líderes na geração 

tecnológica vis-à-vis os países seguidores, que se beneficiam do processo de difusão 

(FAGERBERG, 1988). Neste caso, significa que suas atividades produtivas dos seguidores, em 

especial industriais, se dão em grande medida sem a entrada efetiva nas tecnologias relevantes, 

como ocorreu na industrialização brasileira (LEMOS, 1996). Tal desproporção tende a se 

reproduzir na dinâmica regional pela forte concentração inventiva-inovativa nos grandes 

centros urbanos, cujo efeito escala lhes auferem vantagens tecnológicas absolutas relacionados 

 
43 A sub-região Alta tecnologia concentra 63,35% do PIB (a preços correntes) em 2011, Estacionária: 17,34%, 

Desenvolta: 12,02% e Baixa tecnologia: 7,28%. No que toca ao Valor Adicionado Bruto da Indústria em 2011, a 

sub-região Alta tecnologia concentra 59,67%, Estacionária: 18,23%, Desenvolta: 14,99% e Baixa tecnologia: 

7,10%. Para mais detalhes ver ANEXO D. Share (%) PIB (a preços correntes) e Valor Adicionado Bruto a preços 

correntes, da indústria - 2011– ordenação segundo o PIB. 
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humanas
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A C B D E F G H

56 31 39 19 34 46 40 38

T4: 2009-2011: 273 63 32 44 15 37 23 31 28

Saldo líquido (T4-T1): -30 7 1 5 -4 3 -23 -9 -10
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a economias de diversificação (JACOBS, 1969). Outro achado relevante evidenciado nessas 

duas colunas é que as mesorregiões do grupo Estacionária possui uma participação estável e 

não negligível, próximo a 10%, ao passo que aquelas do grupo Desenvolta duplicaram sua 

participação atingindo no final do período mais de 6 % do total de pedidos de patentes.  

As sub-regiões Alta tecnologia e Estacionária possuem uma escala tecnológica em um 

patamar superior aos dos dois outros grupos de sub-regiões (Desenvolta e Baixa tecnologia). 

Por sua vez, fica evidente os esforços de ampliação da produção do conhecimento inventivo no 

grupo de sub-regiões Desenvolta. Os resultados também evidenciam o vazio tecnológico do 

grupo Baixa tecnologia, pela perda de participação na produção tecnológica entre os períodos 

T1 e T4. Esses resultados fornecem algumas evidências de apoio para compreensão da dinâmica 

da especialização tecnológica regional, especialmente a partir dos grupos de sub-regiões da 

tipologia PTec. 

No que diz respeito ao índice de mobilidade, as sub-regiões Baixa tecnologia (0,83) 

seguida da Desenvolta (0,82) apresentam índices superiores aos grupos de sub-regiões 

Estacionária (0,77) e Alta tecnologia (0,61). As colunas 4 e 5 da Tabela II.2 indicam que, em 

média, os índices de mobilidade predominam em relação à persistência da especialização 

tecnológica regional no Brasil. 

O padrão da estrutura tecnológica regional no Brasil coincide, sobretudo, com o 

direcionamento das especializações tecnológicas regionais em áreas específicas. Entre os 

períodos de 2000-2002 e 2009-2011 o crescimento das patentes fora identificado apenas nas 

áreas Necessidades humanas e Química e metalurgia, ora classificadas por oportunidades 

tecnológicas dinâmicas. Nesse período, o ganho de vantagens tecnológicas regionais também 

fora encontrado nessas tecnologias (três últimas linhas da Tabela II.2).  

Durante o período de 2000 a 2002, foram identificadas 303 vantagens tecnológicas de 

mesorregiões no Brasil (do total de 1.096 possibilidades) em áreas tecnológicas específicas 

(seções A-H da IPC). No triênio 2009-2011, foram identificadas apenas 273 vantagens 

tecnológicas de mesorregiões, o que significa uma perda de 30 vantagens tecnológicas regionais 

no período considerado. Dentre as áreas tecnológicas identificadas no IPC com maior perda 

regional, o destaque é dado a Engenharia mecânica (-23), seguida de Eletricidade (-10), Física 

(-9) e Têxtil e papel (-4). Por outro lado, as que obtiveram saldo positivos regionais foram: 
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Necessidade humanas (+7), Transporte (+5), Construção (+3) e Química e metalurgia (+1). 

Como resultado, essas tecnologias têm demonstrado maior propensão para as regiões se 

especializarem e obterem vantagem tecnológica. 

Alguns padrões da mobilidade da especialização tecnológica regional no Brasil 

emergem. Primeiro, no grupo de sub-regiões Alta tecnologia, a mobilidade é relacionada a 

mudanças na composição e/ou aquisição de novas vantagens tecnológicas. Segundo, nos grupos 

Desenvolta e Estacionária são identificadas mudanças na composição do padrão tecnológico, 

com leve perda das vantagens tecnológicas. Terceiro, nas sub-regiões Baixa tecnologia a perda 

é generalizada da especialização tecnológica referente ao período investigado. Portanto, parece 

que as regiões brasileiras possuem tendências à mobilidade de especializações tecnológicas, 

cujos os padrões são distintos entre os grupos de sub-regiões da tipologia PTec. As sub-regiões 

com maior participação na produção tecnológica no Brasil, do grupo Alta Tecnologia, são 

aquelas que mais persistem em especializações passadas, o que indica uma substantiva 

dependência de trajetória.  

Conforme revelado na Tabela II.2, as sub-regiões Alta tecnologia exibe o menor 

patamar da mobilidade da especialização tecnológica (0,61), embora superior à sua persistência 

(0,39). Dentre as 30 mesorregiões que compõem este grupo, a sua maioria (17) apresenta índice 

de mobilidade acima de 0,5, indicando alterações na composição do padrão da especialização, 

sobretudo, em direção às áreas de oportunidade tecnológica dinâmica. São José do Rio Preto- 

SP, por exemplo, abandonou totalmente seu padrão de especialização inicial (Têxtil e papel; 

Construção; Engenharia mecânica; Eletricidade), adquirindo no período de 2009-2011 

vantagem tecnológica apenas em Necessidade humanas. Isso provavelmente reflete as 

crescentes pressões e esforços que foram direcionados para indústria de cana-de-açúcar nesta 

localidade no período investigado, com base na expansão da fronteira agrícola e na instalação 

de novas usinas entre os anos 2000 e 201044. 

 
44 Piacente, Silva e Armas (2021) apontam que durante esse período, São José do Rio Preto teve crescimento médio 

da área cultivada de cana-de açúcar em aproximadamente 28,4%, entre o período de 2000-2010 (fase classificada 

como euforia e expansão do setor). A taxa de variação da produção foi 333,3% e área cultivada em 284,0%. 

Portanto, a produção e área ocupada sugerem influência na dinâmica de expansão do setor sucroenergético que, 

por sua vez, parece ter exercido forte indução na dinâmica econômica e tecnológica na região. 
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A Tabela II.2 (colunas 2, 3, 4, e 5) também revela que das seis mesorregiões45 que 

concentram 56,5% do total das atividades tecnológicas do país (medidas por patentes) entre 

2009 e 2011, apenas a Metropolitana de Belo Horizonte apresentou nesse período elevada 

mobilidade de especializações (0,86, a segunda maior do grupo), em direção às áreas de maiores 

oportunidades tecnológicas no país. Em contraste, a mesorregião líder, a Metropolitana de São 

Paulo, seguida de Campinas e da Metropolitana do Rio de Janeiro, apresentaram um elevado 

índice de persistência nas áreas de maiores oportunidades. A diferença entre elas é que a elevada 

persistência da metropolitana paulistana e de sua extensão geográfica (Campinas) nessas áreas 

dinâmicas, com índices respectivamente de 0,60 e 0,67, não tem bloqueado a busca em áreas 

promissoras, possivelmente em função do novo paradigma digital intensivo de sistemas 

integrados e materiais, como mostram a elevada taxa de variação na área de Física até o terceiro 

período (T3) e da Química.  

No caso da Metropolitana do Rio de Janeiro, sua elevada especialização na subárea de 

Química, fortemente relacionada ao complexo petrolífero, explica seu índice de persistência de 

1 (o nível máximo do indicador), o que pode revelar o possível aprisionamento da metropolitana 

carioca na sua trajetória de especialização (efeito lock-in).  Da mesma forma, o  índice de 

persistência 1 (o nível máximo do indicador) encontrado em Joinville (Norte Catarinense) 

indica sua consolidada especialização nas áreas tecnológicas Engenharia mecânica e 

Eletricidade, fortemente relacionada ao complexo eletro-metal-mecânico. De acordo com 

Rauen, Furtado e Cário (2009) a consolidação da indústria eletro-metal-mecânica nesta região 

permitiu que toda economia local se dinamizasse a ponto, inclusive, de garantir o 

desenvolvimento regional durante um longo período. Essa dinâmica possibilitou um sistema 

produtivo localizado com forte potencial inovador em áreas relacionadas nas últimas décadas.  

Por sua vez, as duas metropolitanas da região Sul, Curitiba e Porto Alegre, seus índices 

de persistência-mobilidade encontram-se numa posição intermediária, com Curitiba 

apresentando maior mobilidade (0,57) e Porto Alegre índices equivalentes (0,50). A 

mesorregião polarizada por Curitiba parece ser um caso singular no mosaico inventivo-

inovativo no Brasil, pois seu processo vigoroso de diversificação urbano-industrial na primeira 

década deste século parece ter sido acompanhado de uma significativa diversificação das 

 
45 Mesorregião Metropolitana de São Paulo (27,29%), Metropolitana do Rio de Janeiro (7,18%), Metropolitana de 

Belo Horizonte (6,28%), Campinas (5,85%), Metropolitana de Porto Alegre (4,79%) e Metropolitana de Curitiba 

(5,12%), todas inseridas no Grupo Alta tecnologia.   
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atividades tecnológicas em áreas além daqueles caracterizadas como dinâmicas, como Têxtil e 

papel, Construção, Eletricidade, Física e Transporte, o que vem se refletindo no seu 

reposicionamento no contexto metropolitano brasileiro. 

De forma semelhante ao grupo de sub-regiões Alta tecnologia, a maior parcela das 

mesorregiões que formam os grupos Desenvolta (21/27) e Estacionária (29/36) apresentam o 

índice de mobilidade acima de 0,5, indicando alterações significativas no padrão de 

especialização tecnológica nessas sub-regiões. Essa mobilidade está relacionada, sobretudo, à 

alteração da composição das áreas tecnológicas conforme mencionado, no qual as mesorregiões 

deixaram de possuir vantagens tecnológicas iniciais, dando lugar ao desenvolvimento de novas 

vantagens tecnológicas ou abandonando-as totalmente. Parte relevante dessas mesorregiões, 

apresentou mobilidade direcionada para a aquisição de novas especializações em áreas de 

oportunidade tecnológica dinâmica. Exemplos das mesorregiões que adquiriram novas 

vantagens nas áreas tecnológicas consideradas dinâmicas, Necessidade humana e Química e 

metalurgia, são: no grupo Desenvolta, as polarizadas por Manaus- AM (Centro Amazonense-

AM), Aracaju- SE (Leste Sergipano- SE) e Maceió- AL (Leste Alagoano- AL); e no grupo 

Estacionária as polarizadas por Uberlândia-MG (Triângulo Mineiro /Alto Paranaíba- MG), 

Metropolitana de Fortaleza- CE e Barreiras- BA (Extremo Oeste Baiano- BA). No caso do 

específico da mesorregião de Manaus- AM (Centro Amazonense) e do Triângulo Mineiro /Alto 

Paranaíba-MG, a taxa de variação da vantagem tecnológica nas áreas Química e metalurgia 

foram superiores à média dos grupos de sub-regiões, tendo obtido taxas de crescimento de 

4.764% e 412%, respectivamente. 

Cabe chamar atenção para o desenvolvimento de novas especializações na área 

tecnológica de Necessidade humana do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba- MG. A 

intensificação do processo de inserção da monocultura da cana-de-açúcar nas microrregiões do 

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, sobretudo, em Uberaba e Frutal, com a instalação de usinas 

sucroalcooleiras, infraestrutura logística e pesquisas de avanços tecnológicos influenciaram a 

obtenção de novas vantagens nesta área tecnológica. Segundo Petronzio (2014), a microrregião 

de Uberaba- MG apresentou um aumento de aproximadamente 102% das áreas cultivadas no 

período de 2000 a 2013, enquanto a microrregião de Frutal- MG apresentou um aumento de 

aproximadamente 114% das áreas neste mesmo período. O autor aponta que o principal motivo 

que justifica esse processo ao longo da década dos anos 2000 e 2013 foi a busca de fontes de 
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bioenergias e combustíveis que provocaram uma mudança na estrutura básica da agricultura, 

que encontrou no cultivo da cana-de-açúcar uma fonte barata e prática.  

No grupo de sub-regiões Baixa tecnologia, quatorze mesorregiões das vinte e cinco que 

apresentaram alguma vantagem tecnológica no período inicial (2000-2002) abandonaram 

totalmente suas especializações tecnológicas. Dessas quatorze, sete não adquiriram nenhuma 

outra vantagem tecnológica no período final (2009-2011). À título de exemplo, destacamos as 

mesorregiões polarizadas por Rio Branco- AC (Vale do Acre- AC), Lábrea- AM (Sul 

Amazonense- AM), Altamira- PA (Sudoeste Paraense- PA), Araguaína- TO (Ocidental do 

Tocantins- TO), Diamantina- MG (Jequitinhonha- MG), Sorriso (Norte Mato-grossense- MT) 

e Barra do Garças (Nordeste Mato-grossense- MT).  

Nesses termos, podemos sugerir a partir dos resultados encontrados nos índices de 

persistência-mobilidade que a maior parte das sub-regiões dos grupos Alta tecnologia, 

Desenvolta e Estacionária aproveitaram de forma mais consistente os ambientes em mudança e 

novas oportunidades de mercado, diversificando seu padrão tecnológico, especialmente, para 

áreas tecnológicas com maiores oportunidades tecnológicas. No entanto, três das seis 

mesorregiões líderes que detém quase 60% da atividade tecnológica do país, todas de 

industrialização madura, apresentaram elevados índices de persistência, ainda que os resultados 

de mobilidade sugiram que duas delas (Metropolitana de São Paulo e Campinas) estavam, no 

período de referência, em busca de áreas tecnológicas convergentes com o novo paradigma 

digital. Ao mesmo tempo, as mesorregiões do grupo de baixa atividade inventiva são mais 

propensas a mudar e/ou abandonar suas especializações tecnológicas originárias.  

Uma segunda questão relevante da avaliação dos resultados é em que medida a 

especialização tecnológica alcançada nas mesorregiões foi decorrente da atividade tecnológica 

desenvolvida ao longo do período, ou seja, até que ponto o padrão de especialização atual é 

dependente da trajetória pregressa da região. 

A Tabela II.3 apresenta a trajetória da atividade inventiva e cumulatividade tecnológica. 

Como proxy, seguimos as proposições de Ruiz (2008) e Feitosa (2015) adaptando-as para o 

nível mesorregional, entre os triênios 2000-2002 e 2009-2011. Os autores utilizam o coeficiente 

de correlação de Pearson da especialização tecnológica no período final (𝑅𝑇𝐴𝑟𝑗𝑡;  𝑇 = 4) e 

inicial (𝑅𝑇𝐴𝑟𝑗𝑡 ; 𝑇 = 1) em relação ao crescimento da quota de pedidos de patentes segundo as 
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áreas tecnológicas. Uma correlação positiva entre o crescimento da quota de patente de uma 

tecnologia e a vantagem tecnológica relevada final sugere que a trajetória da atividade inventiva 

no período determina a especialização tecnológica regional (trajetória da atividade inventiva). 

Já, a correlação positiva entre o crescimento da atividade inventiva e a vantagem tecnológica 

inicial indica determinismo na direção da mudança tecnológica, isto é, cumulatividade. 

Tabela II.3 - Trajetória e cumulatividade da atividade inventiva regional no Brasil, por PTec, 

interperíodos (T1  e T4) 

 
Continua  

Trajetória da atividade 

inventiva
Cumulatividade

Alta tecnologia

4107 - Sudoeste Paranaense (Francisco Beltrão) 0,97 -0,07

4105 - Centro Oriental Paranaense (Ponta Grossa) 0,88 0,18

3111 - Campo das Vertentes (Barbacena) 0,77 -0,80

3203 - Central Espírito-santense (Serra/Vila Velha) 0,65 0,41

3509 - Marília 0,64 -0,51

5301 - Distrito Federal 0,64 -0,39

3501 - São José do Rio Preto 0,60 0,52

3505 - Araraquara (São Carlos/Araraquara) 0,44 0,03

3503 - Araçatuba 0,44 -0,15

3306 - Metropolitana do Rio de Janeiro 0,41 0,83

4206 - Sul Catarinense (Criciúma) 0,35 -0,55

4106 - Oeste Paranaense (Cascavel) 0,31 -0,76

3502 - Ribeirão Preto 0,25 -0,56

3506 - Piracicaba 0,19 -0,06

4301 - Noroeste Rio-grandense (Passo Fundo) 0,14 -0,21

3112 - Zona da Mata (Juiz de Fora) 0,13 -0,21

4205 - Grande Florianópolis 0,11 -0,63

3107 - Metropolitana de Belo Horizonte 0,00 -0,68

3504 - Bauru -0,01 -0,12

4103 - Norte Central Paranaense (Londrina) -0,06 -0,70

4202 - Norte Catarinense (Joinville) -0,13 -0,32

4201 - Oeste Catarinense (Chapeco) -0,15 0,04

3507 - Campinas -0,20 -0,18

4204 - Vale do Itajaí (Blumenau) -0,22 -0,42

4302 - Nordeste Rio-grandense (Caxias do Sul) -0,23 -0,56

3512 - Macro Metropolitana Paulista (Sorocaba) -0,26 -0,10

3513 - Vale do Paraíba Paulista (São José dos Campos) -0,27 -0,82

4110 - Metropolitana de Curitiba -0,33 -0,69

4305 - Metropolitana de Porto Alegre -0,36 -0,81

3515 - Metropolitana de São Paulo -0,46 -0,14

Estacionária

1101 - Madeira Guaporé (Porto Velho) 1,0 -0,6

1401 - Norte de Roraima (Boa vista) 1,0 1,0

1602 - Sul do Amapá (Macapá) 1,0 -1,0

3301 - Noroeste Fluminense (Itaperuna) 1,0 1,0

5201 - Noroeste Goiano (Goiás) 1,0 -0,5

4102 - Centro Ocidental Paranaense (Campo Mourão) 1,0 -0,5

3510 - Assis (Ourinhos) 1,0 -0,4

Tipologia / Mesorregião (Cod.meso)
    𝟏;𝟒

 *  𝑻    𝟒  𝑻    𝟏       𝟏;𝟒
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Continuação 
Tabela II.3. Trajetória e cumulatividade da atividade inventiva regional no Brasil, por PTec, 

interperíodos (𝑇1 e 𝑇4)   

 
Continua  

Trajetória da atividade 

inventiva
Cumulatividade

Estacionária

1503 - Metropolitana de Belém 1,0 0,9

3202 - Litoral Norte Espírito-santense (Linhares) 0,9 -0,3

5104 - Centro-Sul Mato-grossense (Cuiabá) 0,9 0,9

2504 - Mata Paraibana (João Pessoa) 0,9 0,0

4101 - Noroeste Paranaense (Umuarama) 0,9 -0,4

3305 - Sul Fluminense (Volta Redonda) 0,8 0,7

1102 - Leste Rondoniense (Ji-Paraná) 0,8 0,0

5002 - Centro Norte de Mato Grosso do Sul (Campo Grande) 0,7 0,3

2303 - Metropolitana de Fortaleza 0,7 0,1

2902 - Vale São-Franciscano da Bahia (Juazeiro) 0,6 0,4

2605 - Metropolitana de Recife 0,6 -0,3

4304 - Centro Oriental Rio-grandense (Santa Cruz do Sul) 0,6 -0,3

3514 - Litoral Sul Paulista (Itanhém) 0,6 -0,1

3106 - Central Mineira (Curvelo) 0,5 -0,6

5203 - Centro Goiano (Goiânia) 0,5 0,5

3303 - Centro Fluminense (Nova Friburgo) 0,5 -0,2

3508 - Presidente Prudente 0,4 -0,8

3304 - Baixadas Litorâneas (Cabo Frio) 0,4 -0,3

2503 - Agreste Paraibano (Campina Grande) 0,4 -0,2

3110 - Sul/Sudoeste de Minas (Santa Rita do Sapucaí) 0,4 0,5

3511 - Itapetininga 0,3 -0,8

3105 - Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba (Uberlândia) 0,3 -0,5

3108 - Vale do Rio Doce (Governador Valadares) 0,2 -0,2

5205 - Sul Goiano (Rio verde) -0,5 -0,2

Desenvolta

2903 - Centro Norte Baiano (Feira de Santana) 1,0 1,0

2802 - Agreste Sergipano (Lagarto) 1,0 1,0

2907 - Sul Baiano (Ilhéus-Itabuna) 1,0 -0,8

4203 - Serrana (Lages) 1,0 -0,9

2904 - Nordeste Baiano (Alagoinhas) 1,0 0,9

4109 - Sudeste Paranaense (Irati) 1,0 -0,6

5204 - Leste Goiano (Águas lindas de Goiás) 1,0 0,9

2101 - Norte Maranhense (São Luís) 1,0 -0,8

2404 - Leste Potiguar (Natal) 0,9 -0,8

2202 - Centro-Norte Piauiense (Teresina) 0,9 0,5

2906 - Centro Sul Baiano (Vitória da Conquista) 0,9 1,0

4306 - Sudoeste Rio-grandense (Uruguaiana) 0,9 0,2

4303 - Centro Ocidental Rio-grandense (Santa Maria) 0,9 -0,7

2703 - Leste Alagoano (Maceió) 0,9 0,2

4307 - Sudeste Rio-grandense (Pelotas) 0,8 -0,7

3109 - Oeste de Minas (Divinópolis) 0,8 -0,7

2905 - Metropolitana de Salvador 0,8 0,7

2803 - Leste Sergipano (Aracaju) 0,7 -0,7

1303 - Centro Amazonense (Manaus) 0,5 -0,3

4108 - Centro-Sul Paranaense (Guarapuava) 0,3 -0,2

3302 - Norte Fluminense (Macaé) -0,1 -0,2

3201 - Noroeste Espírito-santense (Colatina) -1,0 -1,0

Tipologia / Mesorregião (Cod.meso)

    𝟏;𝟒
 *  𝑻    𝟒  𝑻    𝟏       𝟏;𝟒
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Conclusão 
Tabela II.3. Trajetória e cumulatividade da atividade inventiva regional no Brasil, por PTec, 

interperíodos (𝑇1 e 𝑇4)   

 
Fonte: Dados do INPI (2021). Elaboração própria (2022). 
Notas: * 𝑅𝑇𝐴𝑟𝑗(𝑇=1) e 𝑅𝑇𝐴𝑟𝑗(𝑇=4) consistem na especialização tecnológica na mesorregião r no período 

𝑇1 e 𝑇4. 𝑒𝑟𝑗: taxa de crescimento das quotas de patentes na área tecnológica j na mesorregião r.  

** As mesorregiões que não apresentam RTA no período T1 e/ou T4, taxa de crescimento da patente 

(T1-T4) e/ou pedidos de patentes no período T1 e/ou T4 foram suprimidas na Tabela II.3 e excluídas 

das demais análises. Estacionária (5 mesorregiões): 2702, 2901, 3104,  3204,  5003; Desenvolta (5 

mesorregiões): 2307, 2401, 3101, 5103, 5202; Baixa tecnologia (30 mesorregiões): 1201 1202 1301 

1302 1304 1402 1501 1502 1504  1506 1601 1701   2103 2104 2105 2201 2203 2204 2301 2302 

2304  2306 2402 2403  2502  2602   2701 2801  5001  5102   

De acordo com os resultados expostos na Tabela II.3, nossos resultados destoam dos 

estudos regionais anteriores que encontraram um padrão da dependência da trajetória, em 

particular na região metropolitana de São Paulo e o seu entorno,  as mesorregiões polarizadas 

por Campinas e São José dos Campos (MONTENEGRO et al., 2011; MASCARINI et al., 

2019). A possível explicação é que essa região apresentou nesse período, como observado 

anteriormente, significativa persistência das especializações já desenvolvidas. Curiosamente, 

descobrimos que o crescimento da atividade inventiva e a especialização tecnológica regional 

no período final (T4) possuem uma associação negativa nessas regiões, implicando que a 

presença da vantagem tecnológica não é correlacionada de forma positiva linear com a taxa de 

crescimento da quota de patentes na área tecnológica correspondente.   

Antes de buscar uma explicação razoável para esse resultado aparentemente 

surpreendente, convém apresentar os resultados de cumulatividade como também as evidências 

para as demais mesorregiões que abarcam o que Campolina Diniz denomina de 

Trajetória da atividade 

inventiva
Cumulatividade

Baixa tecnologia

2102 - Oeste Maranhense (Imperatriz) 1,0 -1,0

2305 - Jaguaribe (Aracati) 1,0 -1,0

2501 - Sertão Paraibano (Patos) 1,0 1,0

2603 - Agreste Pernambucano (Caruaru) 1,0 0,3

3103 - Jequitinhonha (Diamantina) 1,0 -1,0

5101 - Norte Mato-grossense (Sorriso) 1,0 -1,0

5105 - Sudeste Mato-grossense (Rondonópolis) 1,0 0,0

4104 - Norte Pioneiro Paranaense (Cornélio Procópio) 1,0 -0,8

2601 - Sertão Pernambucano (Serra Talhada) 1,0 -0,4

1702 - Oriental do Tocantins (Palmas) 1,0 -0,7

2604 - Mata Pernambucana (Vitória de Santo Antão) 1,0 -0,8

5004 - Sudoeste de Mato Grosso do Sul (Dourados) 0,9 0,7

3102 - Norte de Minas (Monte Claros) 0,8 -0,6

1506 - Sudeste Paraense (Parauapebas) 0,7 0,0

Tipologia / Mesorregião (Cod.meso)

Nota: As mesorregiões que não apresentam RTA no periodo inicial e/ou final, taxa de crescimento da patente (T1-

    𝟏;𝟒
 *  𝑻    𝟒  𝑻    𝟏       𝟏;𝟒
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desenvolvimento poligonal da indústria brasileira (CAMPOLINA DINIZ, 1993)46, uma vez que 

as atividades inventivas-inovativas estão fortemente associadas com este padrão de 

desenvolvimento. Para quantificar a cumulatividade tecnológica, a terceira coluna da Tabela 

II.3 apresenta as correlações entre a especialização tecnológica regional no período T1 e a taxa 

de variação do crescimento da quota de patentes de invenção entre T1-T4.  

As evidências para as mesorregiões do polígono são convergentes com os resultados 

para a MMSP e as duas mais dinâmicas de seu entorno industrial (Campinas e São José do 

Campos). Com exceção da Metropolitana de Belo Horizonte, que não apresentou correlação (= 

0), o que é consistente com seu alto índice de mobilidade tecnológica, e algumas do interior 

paulista47, as demais mesorregiões do polígono seguem o índice de correlação negativo 

apresentado pela Metropolitana de São Paulo. Ou seja, a trajetória tecnológica da região entre 

2000-2011 é negativamente correlacionada com a sua especialização no período final de 

referência. Além das paulistas polarizadas por Sorocaba e Bauru, as metropolitanas de Curitiba 

e Porto Alegre e suas extensões próximas, Londrina, Joinville, Blumenau e Caxias do Sul, 

apresentaram em seu conjunto o mesmo resultado de divergência entre trajetória e 

especialização no período final.  

Da mesma forma, a correlação de cumulatividade, i.e., entre o crescimento da atividade 

de patenteamento ao longo dos onze anos e a especialização inicial da região, é também 

negativa para a maioria das mesorregiões do polígono, puxada principalmente pela MMSP. O 

sinal negativo da cumulatividade parece também associado ao índice de persistência, que 

predomina nas mesorregiões do polígono, com poucas exceções, como a de José dos Campos 

e a metropolitana de Curitiba. Essa associação entre persistência e a dupla correlação negativa 

(trajetória e cumulatividade) sugere que as especializações se mantiveram ao longo dos onze 

anos e, portanto, é de se esperar que as correlações das taxas de variação das atividades de 

 
46 Polígono definido por Belo Horizonte- MG (Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte) - Uberlândia 

(Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba) - Londrina/ Maringá - PR (Mesorregião Norte Central 

Paranaense) - Porto Alegre (Mesorregião Metropolitana de Porto Alegre) - Florianópolis (Mesorregião Grande 

Florianópolis) - São José dos Campos (Mesorregião Vale do Paraíba Paulista) - Belo Horizonte. 

47 Que compõem as mesorregiões do cinturão industrial do interior paulista mais distante do polo originário 

metropolitano, que apresentaram correlação positiva trajetória-especialização: São Carlos-Araraquara, Piracicaba, 

Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.   
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patenteamento (trajetória) com as especializações do período inicial (cumulatividade) e do 

período final (trajetória) sejam parecidas e com o mesmo sinal.  

Uma explicação plausível para esse resultado não convergente com os da literatura 

relacionada, de dependência da especialização presente em relação à trajetória tecnológica da 

localidade, é a hipótese do descolamento. Ou seja, as mudanças de trajetória captadas pela taxa 

de variação da atividade de patenteamento não foram suficientemente intensas para alterar as 

especializações dessas mesorregiões, ou seja, o nível de cumulatividade das mudanças das 

atividades inovativas-inventivas não criou escala de conhecimento relevante suficiente para 

alterar as especializações estabelecidas, o que parece ser consistente em regiões industriais 

maduras. É provável que esse processo de acumulação de conhecimento em novas atividades 

precise de um tempo mais longo de maturação além dos onze anos disponíveis pela série 

histórica, de tal forma que as alterações dos padrões de especializações regionais possam 

ocorrer.  

Como indicado pelos dados de taxa de variação de patenteamento da mesorregião líder, 

a MMSP, os pedidos de patentes têm sido redirecionados para subáreas até então não-dinâmicas 

no sistema de inovação brasileiro. Entretanto, ainda que não dinâmicas no Brasil muitas dessas 

subáreas representam campos convergentes com a fronteira científico-tecnológica da economia 

digital, como é o caso das áreas de química e física, mas ainda não verificado para o campo da 

eletrificação, ainda não captado pelos pedidos da área Eletricidade. Observe que parte dos 

esforços de patenteamento dessa mesorregião foram direcionados para alguns desses campos, 

que estão efetivamente se interconectando no paradigma digital. 

Ainda no âmbito das mesorregiões de maior atividade inventiva-inovativa, o grupo Alta 

tecnologia, 17 delas corroboram a hipótese da dependência de trajetória, ou seja, a taxa de 

variação de patenteamento é positivamente correlacionada com a especialização do período 

final. O que as diferenciam é o sinal da correlação entre esta taxa de variação e a especialização 

do período inicial (cumulatividade). Aquelas com elevado nível de persistência, como a 

Metropolitana do Rio de Janeiro, apresentam, como esperado, correlação de cumulatividade 

positiva, enquanto as de nível de mobilidade elevado a correlação é em sua grande maioria 

negativa. 
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Se observamos as mesorregiões emergentes na atividade inventiva-inovativa, o grupo 

Desenvolta, seus resultados também corroboram a hipótese da dependência de trajetória, pois 

os coeficientes de correlação apresentados são positivos e majoritariamente acima de 80%. Das 

vinte e sete mesorregiões deste agrupamento48, a Tabela II.3 mostra que apenas duas não 

apresentaram correlação positiva, as polarizadas por Macaé- RJ e Colatina- ES. A correlação 

negativa que tiveram possivelmente é explicada pelas grandes mudanças que experimentaram 

em suas bases produtivas na primeira década dos anos 2000, a primeira pela expansão da 

indústria de petróleo e a segunda pelo seu ingresso como região da Sudene e a consequente 

atração de diversos setores “leves” da indústria de transformação. Chama atenção os resultados 

para Metropolitana de Salvador, única mesorregião do grupo com participação na atividade de 

patenteamento acima do piso de 1% do total do país. Ao contrário da grande maioria das 

mesorregiões do grupo que apresentam correlação de cumulatividade negativa simultaneamente 

a um elevado índice de mobilidade tecnológica, Salvador apresenta uma correlação de 

cumulatividade positiva combinado ao índice máximo de mobilidade (1,00). Ou seja, a sua 

trajetória tecnológica ao longo desses onze anos está positivamente correlacionada tanto com a 

especialização do período final (2009-2011) quanto com a do período inicial (2000-2002). Na 

verdade, parece que a diversificação de patenteamento ocorrida (manifesta pelo índice de 

mobilidade) resultou em mudança das vantagens reveladas expressas no ganho na área 

tecnológica Física e abandono da especialização em Necessidades Humanas e Construção fixas 

(TABELA II.2) entre períodos.   

Da mesma forma, o grupo das mesorregiões Estacionária também valida a hipótese da 

dependência de trajetória. Com exceção da mesorregião polarizada por Rio Verde (GO), todas 

as demais apresentam correlação positiva entre a taxa de variação dos pedidos de patentes e a 

especialização do último período. Ainda corroborando com essa hipótese, a correlação de 

cumulatividade (taxa de variação e especialização no período inicial) é negativa para todas as 

mesorregiões, exceto para a polarizada por Itaperuna- RJ. Como esperado, esses resultados 

convergem com um elevado índice de mobilidade, que é abaixo de 0,50 apenas para três 

mesorregiões - as polarizadas por Goiânia- GO, Rio Verde- GO e Governador Valadares- MG. 

No caso do grupo Baixa tecnologia, os resultados também convergem com o padrão 

predominante dos demais grupos de correlação de trajetória positiva e de cumulatividade 

 
48 A Tabela II.3 identifica apenas as vinte e uma mesorregiões com os indicadores mencionados. As seis 

mesorregiões não mencionadas na Tabela II.3 estão descritas na nota de pé da Tabela II.3 correspondentes.  
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majoritariamente negativa, ainda que os dados deste grupo devam ser vistos com cautela, pelo 

pequeno número de registros de pedidos.  

Em suma, com exceção das mesorregiões que compõem o chamado polígono industrial 

do país, que é o núcleo duro do grupo Alta tecnologia, nossos resultados agregados para as 

demais mesorregiões, em sua grande maioria com escala da atividade de patenteamento em 

níveis intermediário ou pequeno, são convergentes com as evidências da literatura internacional 

(BOSCHMA; BALLAND; KOGLER, 2014; ESSLETZBICHLER, 2015; RIGBY, 2015; 

MONTRESOR; QUATRARO, 2017; BALLAND et al., 2018), que identificam que o padrão 

da especialização tecnológica regional em períodos anteriores contribuiu positivamente para 

ganhos adicionais na mesma área tecnológica. Além desses, a literatura nacional 

(GONÇALVES; MATOS; ARAÚJO, 2018) também identifica que o desenvolvimento 

tecnológico regional é influenciado por sua própria trajetória de especialização tecnológica, 

sendo essa altamente dependente da trajetória e caracterizado por transbordamentos espaciais. 

Neste sentido, podemos sugerir que o crescimento da atividade inventiva-inovativa tem 

uma correlação positiva com as vantagens tecnológicas das mesorregiões mais periféricas do 

Brasil, i.e., as não pertencentes ao núcleo tecnológico duro do país, implicando que suas 

trajetórias tecnológicas influenciam positivamente o desenvolvimento e fortalecimento das 

especializações tecnológicas regionais. A outra face deste fenômeno é que em sua grande 

maioria, as mesorregiões possuem uma correlação de cumulatividade tecnológica negativa, isto 

é, que o padrão de especialização inicial não indica determinismo na direção da mudança 

tecnológica regional para esse mosaico heterogêneo de mesorregiões em posição intermediária 

da atividade tecnológica (emergente ou estacionária).  

 

2.5 CONCLUSÕES 

A análise sobre especialização tecnológica no Brasil tem se concentrado majoritariamente ao 

nível nacional e comparações entre países, prestando pouca atenção à heterogeneidade sub-

regional neste vasto país. Visando cobrir tal lacuna, este ensaio utilizou um conjunto de 40.560 

pedidos de patentes de invenção do BADEPI/ INPI para o período 2000-2011, organizada em 

função das áreas tecnológicas em nível seção da IPC e 137 mesorregiões brasileiras 

classificadas seguindo a tipologia sub-regional do padrão tecnológico brasileiro (PTec) (Alta 
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tecnologia, Estacionária, Desenvolta e Baixa tecnologia). O objetivo foi compreender o padrão 

da estrutura e a dinâmica tecnológica regional no Brasil. Esta dinâmica foi captada pela análise 

da especialização tecnológica regional no Brasil sob a perspectiva de sua persistência, 

mobilidade e sua eventual dependência de trajetória. 

Três são os principais resultados encontrados. O primeiro, é que a distribuição regional 

de competências em áreas tecnológicas ficou mais próxima à apresentada pela região de 

referência da fronteira tecnológica no Brasil, a metropolitana de São Paulo (MMSP). As sub-

regiões do grupo Alta tecnologia do PTec são as que mais se assemelham com o padrão 

tecnológico da região líder, a qual sofreu uma redução de sua distância tecnológica em relação 

às sub-regiões seguidoras deste grupo. Dos demais grupos de sub-regiões, a maior surpresa foi 

a acelerada redução da distância tecnológica do grupo de sub-regiões Desenvoltas, indicando 

seu maior esforço de catching up relativamente aos demais grupos de sub-regiões. Ainda que 

as sub-regiões do grupo Estacionária possuam em média um nível tecnológico mais próximo à 

metropolitana de São Paulo, elas tiveram menor intensidade inventiva-inovativa do que as sub-

regiões do grupo Desenvoltas.  

Se a distância relativa for medida pela evolução interperíodos da distribuição da 

participação dos grupos no total dos pedidos de patentes, o grupo Alta tecnologia reduz sua 

participação de 86,07% no primeiro triênio para 83,40%, o grupo Estacionária fica estável (de 

9,72% para 9,67%), o grupo Desenvolva cresce de 3,20% para 6,38% e o grupo Baixa 

tecnologia decresce ainda mais sua participação, de 1,01% para 0,56%, ou seja, a distância 

relativa desse grupo aumentou nesses onze anos. Os principais destaques de evolução da 

participação relativa das mesorregiões são: no grupo Alta tecnologia, em que a metropolitana 

paulistana continua muito acima das demais, mas reduz sua participação de 31,35% para 

27,29%, bem como a do Rio de Janeiro de 7,94% para 7,18%, enquanto a metropolitana de 

Curitiba e a mesorregião de Joinville aumentam suas participações, de 4,10% para 5,12% e de 

2,37% e 2,72%, respectivamente; no grupo Estacionária, a maior perda é da metropolitana de 

Recife, de 1,20% para 1,13% e a maior alta a do Triângulo Mineiro (Uberlândia-Uberaba) de 

0,65% para 0,78%; no grupo Desenvolta, as mesorregiões que mais aumentam participação são 

as polarizadas por Manaus, de 0,18% para 0,39%, Natal, de 0,30% para 0,50%, Santa Maria 

(RS), 0,10% para 0,18% e Pelotas (RS), de 011% para 0,17%, enquanto a metropolitana de 

Salvador apresenta uma evolução relativamente modesta, de 0.96% para 1,05%; no grupo Baixa 
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tecnologia a maior redução de participação foi da mesorregião polarizada por Montes Claros 

(MG), de 0,17% de 0,09%.  

Ainda com um padrão regional de distribuição da atividade inventiva-inovativa 

altamente concentrado, essa modesta aproximação relativa pode ter sido reflexo dos distintos 

processos e incentivos ao desenvolvimento tecnológico, industrial e regional no Brasil nas 

últimas décadas, particularmente relacionados aos marcos regulatórios legais de propriedade 

intelectual, políticas industriais e da inovação e as políticas de expansão do sistema universitário 

e institutos de pesquisa. Tais estímulos de políticas públicas para C,T&I mais ativas 

contribuíram para o esforço de redução dos gaps tecnológicos das regiões mais ou menos 

distantes da fronteira tecnológica representada pela mesorregião metropolitana de São Paulo.  

Uma segunda descoberta é a existência do predomínio da mobilidade das vantagens 

tecnológicas em nível sub-regional no Brasil, associadas em geral a mudanças do padrão das 

especializações tecnológicas. Cada grupo de sub-regiões do PTec exibiu padrões distintos. No 

grupo Alta tecnologia, a mobilidade foi relacionada à mudança na composição e/ou aquisição 

de novas vantagens tecnológicas. Nos grupos Desenvolta e Estacionária, a mobilidade esteve 

atrelada a mudanças no padrão da vantagem tecnológica, com leve perda de especializações. 

No grupo de sub-regiões Baixa tecnologia a perda foi generalizada da especialização 

tecnológica referente ao período investigado. Adicionalmente, é preciso mencionar que entre o 

período de 2000-2002 e 200-2011, ao todo 30 foram as vantagens tecnológicas regionais que 

deixaram de existir. As áreas Engenharia mecânica (-23), Eletricidade (-10), Física (-9) e Têxtil 

e papel (-4) foram as que apresentaram maiores saldos negativos. Por outro lado, Necessidades 

humanas (+7), Transporte (+5), Construção (+3) e Química e metalurgia (+1) exibiram saldos 

positivos, representando o desenvolvimento de novas vantagens tecnológicas regionais.   

Nesse sentido, ainda que as regiões brasileiras busquem desenvolver e/ou consolidar 

seus esforços tecnológicos, poucas mesorregiões conseguiram adquirir e/ou fortalecer suas 

vantagens tecnológicas ao longo dos anos 2000-2011. Entre os grupos de sub-regiões do PTec, 

são as de Alta tecnologia os motores da produção do conhecimento inventivo-inovativo e as 

que persistem em especializações em áreas com oportunidades tecnológicas dinâmicas no país. 

As regiões de Baixa tecnologia testemunharam baixa persistência na vantagem tecnológica, 

com exceção de poucas regiões especializadas em nichos selecionados de tecnologias 
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vinculadas à sua estrutura produtiva, como é o caso do Norte de Minas-MG na especialização 

na área tecnológica Química e metalurgia49.  

A terceira descoberta é relativa à verificação da hipótese de dependência da trajetória 

no contexto da dinâmica regional brasileira. Ou seja, a associação do crescimento da quota de 

patentes com as especializações em períodos finais está associada a um papel importante da 

dependência da trajetória. Nossos resultados demonstram que o crescimento da atividade 

inventiva nas mesorregiões brasileiras possui uma associação positiva linear alta a moderada 

com o padrão de especialização tecnológica regional de uma parte considerável das 

mesorregiões que apresentaram pedidos de patentes no período de referência, especialmente 

para a grande maioria das sub-regiões Estacionária e Desenvolta. Para as sub-regiões do grupo 

Alta tecnologia, que concentra mais de 80% da atividade de patenteamento do país, a hipótese 

é válida apenas para aquelas fora do espaço geográfico do desenvolvimento poligonal da 

indústria brasileira. As sub-regiões do núcleo duro tecnológico localizadas no polígono 

industrial não validam a hipótese, dado seus elevados índices de persistência tecnológica em 

especializações consolidadas. 

Da mesma forma, a correlação de cumulatividade, i.e., entre o crescimento da atividade 

de patenteamento ao longo dos onze anos e a especialização inicial da região, é negativa para a 

maioria das mesorregiões do polígono, puxada pela MMSP. Como foi observado, o sinal 

negativo da cumulatividade em geral está associado ao índice de persistência, predominante nas 

mesorregiões do polígono, com poucas exceções. Essa associação entre persistência e a dupla 

correlação negativa (trajetória e cumulatividade) sugere que a manutenção das especializações 

ao longo do período de referência. Assim, as evidências para este núcleo duro tecnológico de 

sub-regiões de Alta tecnologia demonstram que não existe determinismo na direção da mudança 

tecnológica no espaço regional mais desenvolvido do país e, portanto, da não identificação do 

fenômeno da cumulatividade tecnológica. Em vez disso, as regiões que possuem 

especializações tecnológicas em períodos iniciais podem desviar esforços para outras áreas 

tecnológicas que não possuem vantagem tecnológica buscando a diversificação tecnológica.  

 
49 Com expertises em atividades produtivas comercializáveis e empresas locais,  por exemplo, a Novo Nordisk e 

Elster Medição de Água S.A, em Monte Claros-MG; Grupo Rima, em Bocaiuva-MG; Liasa, em Pirapora-MG. 
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Por fim, as principais implicações de políticas públicas estão sumarizadas a seguir. 

Primeiro, os resultados sugerem que as políticas públicas precisam ser (re)pensadas e ajustadas 

às especificidades do padrão tecnológico, produtivo e organizacional das (sub)regiões, pois 

políticas tecnológicas uniformes não atingirão objetivos únicos, tendo em vista que não existe 

um "modelo ideal" de melhores práticas derivados de países e regiões desenvolvidas que possa 

ser aderente a todas as regiões (TÖDTLING; TRIPPL, 2005), pois as regiões possuem 

trajetórias de desenvolvimento muito desiguais que produzem e reproduzem atividades 

inventivas-inovativas as quais diferem fortemente entre si. No caso do Brasil, uma das 

características marcantes de sua industrialização tardia foi o desenvolvimento regional desigual. 

Sua manifestação no espaço regional foi a elevada concentração das atividades industriais no 

macro polo nacional de São Paulo, que nos últimos cinquenta anos experimentou um processo 

de “desconcentração concentrada” da indústria, se configurando geograficamente como um 

desenvolvimento poligonal em áreas selecionadas das regiões Sudeste e Sul. O padrão 

tecnológico regional que identificamos neste Ensaio é de uma elevada concentração das 

atividades tecnológicas, o que coloca um grande desafio para a formulação de políticas de 

C,T&I voltadas para a redução da distância tecnológica inter-regional.   

Nesses termos, a tipologia PTec pode amparar o direcionamento dos investimentos e 

incentivos públicos para ampliar e consolidar as capacidades tecnológicas, uma vez que a 

tipologia é baseada na natureza e características específicas do padrão tecnológico regional do 

país. Por exemplo, pode-se pensar incentivos para construção de capacidades tecnológicas em 

regiões que demonstrem que a trajetória do crescimento da atividade inventiva influencia a 

construção de vantagens tecnológicas em áreas relacionadas. Do mesmo modo, pode incentivar 

esforços tecnológicos em áreas tecnológicas complementares nas regiões em que a trajetória da 

atividade inventiva não determina o desenvolvimento de especializações, buscando nesse 

contexto, ampliar a diversificação tecnológica. Adicionalmente, regiões que não expressam 

determinismo na direção da mudança tecnológica, isto é, que as especializações em períodos 

anteriores não influenciam o desenvolvimento da atividade inventiva na mesma tecnologia, 

pode-se sugerir em ampliar as políticas públicas em tecnologias (relacionadas e não 

relacionadas), buscando ampliar a diversificação e, portanto, as vantagens tecnológicas e 

competitividade regional. Isso pode ser especialmente importante no grupo de sub-regiões Alta 

tecnologia e Estacionária. No caso das sub-regiões dos grupos Desenvolta e Baixa tecnologia, 

as políticas mais adequadas poderiam ser no esquema de reforço de especializações, ou seja, 
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partir das vantagens tecnológicas existentes (ou potenciais) e potencializar trajetórias 

tecnológicas mais exitosas, uma vez que as nossas evidências sugeriram que as especializações 

presentes dessas regiões são significantemente dependentes de suas trajetórias tecnológicas.       

Segundo, as políticas públicas podem apoiar um ambiente tecnológico dinâmico no qual 

o desenvolvimento de novas capacidades tecnológicas regionais possa florescer. Por exemplo, 

pode-se pensar em fortalecer capacidades tecnológicas regionais buscando a diversificação 

tecnológica em áreas que não possuem vantagens e que são associadas à sua estrutura produtiva. 

À título de exemplo, pode-se citar instrumentos que favoreçam a construção de vantagens 

tecnológicas nas áreas de Química e metalurgia nas sub-regiões de Alta tecnologia: Nordeste 

Rio Grandense (Caxias do Sul- RS), Norte Catarinense (Joinville- SC), Metropolitana de Porto 

Alegre-RS; e, Estacionária: Metropolitana de Recife-PE. Bem como, na tecnologia Têxtil e 

papel na sub-região Estacionária: mesorregião metropolitana de Fortaleza-CE. No entanto, isso 

só pode acontecer gradualmente ao longo do tempo, porque o desenvolvimento de novas 

vantagens tecnológicas exige tempo, dado a trajetória e paradigma tecnológico estabelecido e 

esforço inventivo-inovativo, pois pode requerer reorganização de toda a estrutura produtiva. 

Além é claro, de políticas públicas (regional, urbana, tecnológica e de infraestrutura) articuladas 

na perspectiva do desenvolvimento regional integrado.  

Terceiro, baseado na tradição evolucionária, a dimensão tecnológica e regional é 

extremamente relevante quando se trata da produção do conhecimento tecnológico tácito e não 

codificado, como originalmente apontado por Storper (1995). O “novo” papel das políticas deve 

ser o de apoiar a atividade tecnológica inventiva em pesquisas públicas e nas universidades, 

bem como estimular as empresas investirem em pesquisas e desenvolvimento de produtos e 

processos. Contudo, a questão crucial para o país é até que ponto se deve tentar diversificar sua 

base tecnológica em novas competências e/ou fortalecer suas expertises estabelecidas. 

Ademais, o transbordamento tecnológico regional tende ocorrer se o ambiente regional (e 

nacional) possuir um nível adequado de capacidades, de forma a capacitar aspectos tácitos 

(ISAKSEN; ONSAGER, 2010; MIESZKOWSKI; ASHEIM; ISAKSEN; TRIPPL, 2019; 

BARBERO, 2020). Pois, o desenvolvimento de novas vantagens tecnológicas requer um 

processo de reestruturação do quadro institucional da economia, bem como da sociedade, 

especialmente em economias retardatárias com baixo nível tecnológico frente à fronteira 

internacional (EDER; TRIPPL, 2019), como é o caso do Brasil (ALBUQUERQUE, 2007).  
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Portanto, para a formulação das políticas regionais de C,T&I a compreensão das 

condições que levam ao desenvolvimento de vantagens tecnológicas regionais é fundamental. 

Torna-se difícil discutir e formular políticas de desenvolvimento tecnológico regional no Brasil 

sem antes mesmo mapeá-las e descrever suas trajetórias. Indiscutivelmente, essas questões 

merecem uma posição contínua e elevada na agenda de pesquisas futuras nesta área, bem como 

compreender quais são os fatores determinantes da construção de novas vantagens tecnológicas 

regionais no Brasil. 
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ANEXOS 

ANEXO C - Descrição das áreas tecnológicas - seção A-H (IPC) 

SEÇÃO A — NECESSIDADES HUMANAS  

(i) Agricultura, a qual abrange agricultura; silvicultura; pecuária; caça; captura em armadilhas; pesca; 

(ii) Produtos alimentícios e tabaco que abrange cozedura ao forno; equipamento para preparo ou 

processamento de massas; massas para cozedura ao forno; matança de animais; beneficiamento da carne; 

processamento de aves domésticas ou peixes; alimentos ou produtos alimentícios; tratamento dos 

mesmos; tabaco; charutos; cigarros; dispositivos simuladores de fumo; artigos para fumantes; (iii) 

Artigos pessoais ou domésticos que incorpora vestuário, chapéus, calçados, artigos de armarinho; 

bijuteria, artigos portáteis ou de viagem, escovas, móveis; artigos ou aparelhos domésticos; moinhos de 

café; moinhos de especiaria; aspiradores em geral (iv) Saúde, salvamento e recreação que incorpora 

ciência médica ou veterinária; higiene, salvamento; combate ao fogo, esportes; jogos; recreação. 

 

SEÇÃO B — OPERAÇÕES DE PROCESSAMENTO E TRANSPORTE 

(i) Separação e mistura que abrange processos ou aparelhos físicos ou químicos em geral trituração, 

pulverização ou desintegração; beneficiamento preliminar do grão antes da moagem separação de 

materiais sólidos utilizando líquidos ou mesas ou peneiras pneumáticas; separação magnética ou 

eletrostática de materiais sólidos dos materiais sólidos ou fluidos; separação por meio de campos 

elétricos de alta-tensão  aparelhos ou máquinas centrífugas para efetuar processos físicos ou químicos 

pulverização ou atomização em geral; aplicação de materiais fluentes a superfícies, em geral produção 

ou transmissão de vibrações mecânicas em geral separação de sólidos de outros sólidos; selecionamento 

limpeza eliminação de resíduos sólidos; recuperação de solo contaminado; (ii) Conformação, a qual 

abrange  trabalho mecânico de metais sem remoção essencial do material; puncionamento de metais, 

fundição; metalurgia de pó metálico; máquinas-ferramenta; usinagem de metal não incluída em outro 

local; esmerilhamento; polimento; ferramentas manuais; ferramentas portáteis de acionamento 

mecânico; cabos para implementos manuais; equipamentos para oficinas; manipuladores; ferramentas 

manuais de corte; operações de corte; operações de dividir; trabalho ou conservação da madeira ou de 

materiais similares; máquinas para pregar pregos ou para grampear em geral manipulação de cimento, 

argila ou pedra; processamento de matérias plásticas; processamento de substâncias em estado plástico 

em geral; prensas; fabricação de artigos de papel, papelão ou material trabalhado de forma análoga ao 

papel; processamento do papel, papelão ou material trabalhado de forma análoga ao papel; produtos em 

camadas; tecnologia de fabricação aditiva; (iii) Impressão que incorpora impressão; máquinas para 

imprimir linhas; máquinas de escrever; carimbos; encadernação; álbuns; arquivos; material impresso 

especial; utensílios para escrever ou desenhar; acessórios para escritórios; artes decorativas; (iv) 

Transporte que incorpora veículos em geral; ferrovias; veículos terrestres para trafegar de outra maneira 

que não sobre trilhos; navios ou outras embarcações; equipamento correlato aeronaves; aviação; 

cosmonáutica; transporte; embalagem; armazenamento; manipulação de material delgado ou filamentar; 

içamento; levantamento; rebocamento; abertura ou fechamento de garrafas, potes ou recipientes 

similares; manipulação de líquidos; selaria; estofamento; (v) Tecnologia das microestruturas que 

incorpora nanotecnologia; tecnologia das microestruturas; nanotecnologia e matéria não incluída em 

outro local desta seção. 

 

SEÇÃO C – QUÍMICA E METALURGIA  

(i) Química pura, a qual abrange compostos inorgânicos, compostos orgânicos, compostos 

macromoleculares e seus métodos de preparação; (ii) Química aplicada, que abrange composições que 

contêm os compostos acima mencionados, tais como: vidro, cerâmicas, adubos, composições de 

matérias plásticas, tintas, produtos da indústria de petróleo. Abrange também certas composições desde 

que possuam propriedades especiais que as tornem adequadas a determinados fins, como é o caso dos 

explosivos, corantes, adesivos, lubrificantes e detergentes; (iii) Certas indústrias laterais, tais como a 

manufatura de coque e de combustíveis sólidos ou gasosos, a produção e a refinação de óleos, gorduras, 
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e ceras, a indústria de fermentação (p. ex. fabricação de cerveja e vinho), a indústria do açúcar; (iv) 

Certas operações ou tratamentos, quer puramente mecânicos, p. ex. o tratamento mecânico de couros e 

peles, quer parcialmente mecânicos, p. ex. o tratamento da água, ou a prevenção da corrosão em geral; 

(v) Metalurgia, ligas ferrosas ou não-ferrosas. 

 

SEÇÃO D — TÊXTEIS; PAPEL 

(i) Têxteis ou materiais flexíveis não incluídos em outro local que abrange linhas ou fibras naturais ou 

manufaturadas; fiação; fios; acabamento mecânico de fios ou cordas; urdidura ou tecedura; tecelagem; 

entrançamento; fabricação de renda; malharia; passamanaria; não tecidos; costuras; bordados; 

implantação de tufos; tratamento de têxteis ou similares; lavanderia; materiais flexíveis não incluídos 

em outro local; cordas; cabos outros que não os elétricos; (ii) Papel que incorpora fabricação do papel; 

produção da celulose; matéria não incluída em qualquer outro local desta seção  

 

SEÇÃO E — CONSTRUÇÕES FIXAS 

(i) Edificação , a qual abrange construção de rodovias, ferrovias ou de pontes; engenharia hidráulica; 

fundações; terraplenagem; abastecimento de água; sistemas de esgotos; edificação 

fechaduras; chaves; guarnições de janelas ou portas; cofres; portas, janelas, postigos ou persianas de 

enrolar em geral; escadas; (ii) Perfuração do solo que incorpora mineração; perfuração do solo; 

mineração; matéria não incluída em qualquer outro local desta seção 

 

SEÇÃO F— ENGENHARIA MECÂNICA; ILUMINAÇÃO; AQUECIMENTO; ARMAS; 

EXPLOSÃO 

(i) Motores ou bombas que incorpora máquinas ou motores em geral; instalações de motores em geral; 

máquinas a vapor; motores de combustão; instalações de motores a gás quente ou de produtos de 

combustão; máquinas ou motores para líquidos; motores movidos a vento, molas, pesos ou outros; 

produção; de força mecânica ou de empuxo propulsivo por reação, não incluída em outro local; 

máquinas de deslocamento positivo para líquidos; bombas para líquidos ou fluidos elásticos; (ii) 

Engenharia em geral que incorpora atuadores por pressão de fluidos; hidráulica ou pneumática em geral; 

elementos ou unidades de engenharia; medidas gerais para assegurar e manter o funcionamento efetivo 

de máquinas ou instalações; isolamento térmico em geral; armazenamento ou distribuição de gases ou 

líquidos; (iii) Iluminação e aquecimento que incorpora iluminação; geração de vapor; aparelhos de 

combustão; processos de combustão; aquecimento; fogões; ventilação; refrigeração ou resfriamento; 

sistemas combinados de aquecimento e refrigeração; sistemas de bombas de calefação; fabricação ou 

armazenamento de gelo; liquefação ou solidificação de gases; secagem; fornalhas; fornos, estufas ou 

retortas; troca de calor em geral; armas; explosão; armas; munição; detonação; matéria não incluída em 

outro local desta seção. 

 

SEÇÃO G— FÍSICA 

Essa seção incorpora medição; teste; Óptica; fotografia; cinematografia; técnicas semelhantes utilizando 

ondas outras que não ondas ópticas; eletrografia; holografia; Horologia; controle; regulagem; cômputo; 

cálculo ou contagem; dispositivos de teste; sinalização; educação; criptografia; apresentação visual; 

anúncios; logotipos; instrumentos musicais; acústica; armazenamento de informações; detalhes de 

instrumentos; tecnologia de informação e comunicação especial adaptada para campos de aplicação 

específicos; física nuclear; engenharia nuclear; matéria não incluída em outro local desta seção. 

 

SEÇÃO H — ELETRICIDADE 

Essa seção incorpora elementos elétricos básicos, produção, conversão ou distribuição de energia 

elétrica, circuitos eletrônicos básicos, técnica de comunicação elétrica, técnicas elétricas não incluídas 

em outro local, matéria não incluída em outro local desta seção  
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ANEXO D - Share (%) PIB (a preços correntes) e Valor Adicionado Bruto a preços correntes, 

da indústria - 2011– ordenação segundo o PIB 

Tipologia / Mesorregião (Cod.meso) 

Share 

%PIB (preços 
correntes) 

%VAB, a preços 
correntes, da 

indústria 

Alta tecnologia 63,35 59,67 

3515 - Metropolitana de São Paulo 19,54 15,71 

3306 - Metropolitana do Rio de Janeiro 7,73 4,86 

3107 - Metropolitana de Belo Horizonte 4,16 6,44 

5301 - Distrito Federal 3,97 0,94 

3507 - Campinas 3,06 3,57 

4305 - Metropolitana de Porto Alegre 3,02 3,07 

4110 - Metropolitana de Curitiba 2,70 2,72 

3512 - Macro Metropolitana Paulista (Sorocaba) 2,19 2,87 

3203 - Central Espírito-santense (Serra/Vila Velha) 1,59 1,67 

3513 - Vale do Paraíba Paulista (São José dos Campos) 1,52 2,36 

3502 - Ribeirão Preto 1,40 1,45 

4204 - Vale do Itajaí (Blumenau) 1,25 1,39 

4301 - Noroeste Rio-grandense (Passo Fundo) 1,08 0,81 

4202 - Norte Catarinense (Joinville) 0,98 1,60 

4103 - Norte Central Paranaense (Londrina) 0,95 0,79 

3506 - Piracicaba 0,92 1,18 

3501 - São José do Rio Preto 0,82 0,78 

4302 - Nordeste Rio-grandense (Caxias do Sul) 0,80 1,12 

3504 - Bauru 0,78 0,79 

3112 - Zona da Mata (Juiz de Fora) 0,70 0,57 

4106 - Oeste Paranaense (Cascavel) 0,67 0,90 

4201 - Oeste Catarinense (Chapeco) 0,65 0,84 

4205 - Grande Florianópolis 0,58 0,44 

3505 - Araraquara (São Carlos/Araraquara) 0,52 0,69 

4206 - Sul Catarinense (Criciúma) 0,44 0,68 

3503 - Araçatuba 0,38 0,47 

4105 - Centro Oriental Paranaense (Ponta Grossa) 0,33 0,38 

4107 - Sudoeste Paranaense (Francisco Beltrão) 0,22 0,20 

3509 - Marília 0,21 0,18 

3111 - Campo das Vertentes (Barbacena) 0,18 0,19 

Estacionária 17,34 18,23 

2605 - Metropolitana de Recife 1,62 1,48 

5203 - Centro Goiano (Goiânia) 1,45 1,25 

3105 - Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba (Uberlândia) 1,39 1,42 

2303 - Metropolitana de Fortaleza 1,35 1,23 

3110 - Sul/Sudoeste de Minas (Santa Rita do Sapucaí) 1,13 1,07 

3305 - Sul Fluminense (Volta Redonda) 0,96 1,22 

5205 - Sul Goiano (Rio verde) 0,81 0,99 

Continua 
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Continuação 

ANEXO D - Share (%) PIB (a preços correntes) e Valor Adicionado Bruto a preços correntes, 

da indústria - 2011– ordenação segundo o PIB 

Tipologia / Mesorregião (Cod.meso) 

Share 

%PIB (preços 
correntes) 

%VAB, a preços 
correntes, da 

indústria 

Estacionária 17,34 18,23 

1503 - Metropolitana de Belém 0,75 0,60 

3304 - Baixadas Litorâneas (Cabo Frio) 0,66 1,70 

3108 - Vale do Rio Doce (Governador Valadares) 0,52 0,66 

4304 - Centro Oriental Rio-grandense (Santa Cruz do Sul) 0,48 0,58 

5002 - Centro Norte de Mato Grosso do Sul (Campo Grande) 0,47 0,36 

5104 - Centro-Sul Mato-grossense (Cuiabá) 0,46 0,31 

2504 - Mata Paraibana (João Pessoa) 0,45 0,40 

3511 - Itapetininga 0,41 0,50 

3508 - Presidente Prudente 0,38 0,39 

1102 - Leste Rondoniense (Ji-Paraná) 0,38 0,26 

3204 - Sul Espírito-Santense (Cachoeiro de Itapemirim) 0,35 0,90 

1101 - Madeira Guaporé (Porto Velho) 0,30 0,22 

3202 - Litoral Norte Espírito-santense (Linhares) 0,28 0,46 

3510 - Assis (Ourinhos) 0,26 0,24 

4101 - Noroeste Paranaense (Umuarama) 0,25 0,24 

2503 - Agreste Paraibano (Campina Grande) 0,24 0,20 

2901 - Extremo Oeste Baiano (Barreiras) 0,24 0,13 

5003 - Leste de Mato Grosso do Sul (Três Lagoas) 0,23 0,29 

3303 - Centro Fluminense (Nova Friburgo) 0,20 0,16 

1602 - Sul do Amapá (Macapá) 0,20 0,07 

2902 - Vale São-Franciscano da Bahia (Juazeiro) 0,19 0,28 

3514 - Litoral Sul Paulista (Itanhém) 0,16 0,09 

3106 - Central Mineira (Curvelo) 0,15 0,14 

1401 - Norte de Roraima (Boa vista) 0,14 0,07 

4102 - Centro Ocidental Paranaense (Campo Mourão) 0,14 0,09 

3301 - Noroeste Fluminense (Itaperuna) 0,10 0,06 

2702 - Agreste Alagoano (Arapiraca) 0,10 0,06 

3104 - Vale do Mucuri (Teófilo Otoni) 0,08 0,05 

5201 - Noroeste Goiano (Goiás) 0,07 0,05 

Desenvolta 12,02 14,99 

2905 - Metropolitana de Salvador 1,85 2,03 

3302 - Norte Fluminense (Macaé) 1,50 4,36 

1303 - Centro Amazonense (Manaus) 1,45 2,27 

2101 - Norte Maranhense (São Luís) 0,65 0,51 

2703 - Leste Alagoano (Maceió) 0,54 0,57 

2404 - Leste Potiguar (Natal) 0,48 0,35 

2803 - Leste Sergipano (Aracaju) 0,48 0,52 

2907 - Sul Baiano (Ilhéus-Itabuna) 0,48 0,45 

4307 - Sudeste Rio-grandense (Pelotas) 0,46 0,40 

2903 - Centro Norte Baiano (Feira de Santana) 0,44 0,39 

Continua 
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Continuação 

ANEXO D - Share (%) PIB (a preços correntes) e Valor Adicionado Bruto a preços correntes, 

da indústria - 2011– ordenação segundo o PIB 

Tipologia / Mesorregião (Cod.meso) 

Share 

%PIB (preços 
correntes) 

%VAB, a preços 
correntes, da 

indústria 

Desenvolta 12,02 14,99 

2906 - Centro Sul Baiano (Vitória da Conquista) 0,43 0,27 

3109 - Oeste de Minas (Divinópolis) 0,37 0,37 

2202 - Centro-Norte Piauiense (Teresina) 0,35 0,26 

4306 - Sudoeste Rio-grandense (Uruguaiana) 0,30 0,18 

5204 - Leste Goiano (Águas lindas de Goiás) 0,25 0,19 

2904 - Nordeste Baiano (Alagoinhas) 0,23 0,23 

4303 - Centro Ocidental Rio-grandense (Santa Maria) 0,23 0,13 

2401 - Oeste Potiguar (Mossoró) 0,22 0,32 

4108 - Centro-Sul Paranaense (Guarapuava) 0,20 0,20 

4203 - Serrana (Lages) 0,18 0,22 

3101 - Noroeste de Minas (Paracatu) 0,18 0,16 

2307 - Sul Cearense (Juazeiro do Norte) 0,14 0,09 

3201 - Noroeste Espírito-santense (Colatina) 0,14 0,09 

5103 - Sudoeste Mato-grossense (Tangara da Serra) 0,14 0,14 

4109 - Sudeste Paranaense (Irati) 0,12 0,08 

5202 - Norte Goiano (Minaçu) 0,11 0,17 

2802 - Agreste Sergipano (Lagarto) 0,08 0,04 

Baixa tecnologia 7,28 7,10 

1506 - Sudeste Paraense (Parauapebas) 0,93 2,59 

5101 - Norte Mato-grossense (Sorriso) 0,63 0,36 

2603 - Agreste Pernambucano (Caruaru) 0,37 0,25 

5105 - Sudeste Mato-grossense (Rondonópolis) 0,37 0,35 

5004 - Sudoeste de Mato Grosso do Sul (Dourados) 0,37 0,28 

3102 - Norte de Minas (Monte Claros) 0,36 0,32 

1701 - Ocidental do Tocantins (Araguaína) 0,26 0,23 

2604 - Mata Pernambucana (Vitória de Santo Antão) 0,24 0,22 

2102 - Oeste Maranhense (Imperatriz) 0,24 0,14 

2301 - Noroeste Cearense (Sobral) 0,21 0,15 

1504 - Nordeste Paraense 0,19 0,11 

4104 - Norte Pioneiro Paranaense (Cornélio Procópio) 0,18 0,12 

1702 - Oriental do Tocantins (Palmas) 0,18 0,13 

2302 - Norte Cearense (Itapipoca) 0,17 0,14 

1202 - Vale do Acre (Rio Branco) 0,16 0,09 

2104 - Leste Maranhense (Caxias) 0,16 0,09 

2601 - Sertão Pernambucano (Serra Talhada) 0,15 0,10 

1501 - Santarém 0,14 0,16 

2602 - São Francisco Pernambucano (Petrolina) 0,14 0,13 

5102 - Nordeste Mato-grossense (Barra do Garças) 0,13 0,06 

2501 - Sertão Paraibano (Patos) 0,13 0,07 

5001 - Pantanais Sul Mato-grossense 0,12 0,08 

Continua 
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Conclusão 

ANEXO D - Share (%) PIB (a preços correntes) e Valor Adicionado Bruto a preços correntes, 

da indústria - 2011– ordenação segundo o PIB 

Tipologia / Mesorregião (Cod.meso) 

Share 

%PIB (preços 

correntes) 

%VAB, a preços 

correntes, da 

indústria 

Baixa tecnologia 7,28 7,10 

2103 - Centro Maranhense 0,12 0,05 

3103 - Jequitinhonha (Diamantina) 0,11 0,06 

2304 - Sertões Cearenses 0,11 0,06 

2402 - Central Potiguar (Caicó) 0,11 0,08 

2203 - Sudoeste Piauiense  0,10 0,07 

2305 - Jaguaribe (Aracati) 0,09 0,07 

2105 - Sul Maranhense 0,09 0,06 

1505 - Sudoeste Paraense (Altamira) 0,08 0,05 

2201 - Norte Piauiense (Parnaíba) 0,08 0,04 

2204 - Sudeste Piauiense 0,07 0,04 

2801 - Sertão Sergipano 0,07 0,13 

2403 - Agreste Potiguar 0,06 0,02 

2306 - Centro-Sul Cearense 0,05 0,03 

1201 - Vale do Juruá 0,05 0,02 

2701 - Sertão Alagoano 0,05 0,03 

1304 - Sul Amazonense (Lábrea) 0,05 0,02 

1302 - Sudoeste Amazonense 0,04 0,02 

1502 - Marajó 0,04 0,02 

2502 - Borborema 0,04 0,02 

1402 - Sul de Roraima 0,02 0,01 

1601 - Norte do Amapá 0,02 0,00 

1301 - Norte Amazonense 0,01 0,01 

Fonte: Dados do IBGE (2021). Elaboração própria (2022). 
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3 ENSAIO III – DESENVOLVIMENTO DE NOVAS ESPECIALIZAÇÕES 

TECNOLÓGICAS: UM ESTUDO EMPÍRICO DAS REGIÕES BRASILEIRAS 

3.1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de novas especializações tecnológicas regionais tende a se basear 

nas capacidades locais. Estas capacidades podem ser expressas pelo grau de densidade do 

relacionamento tecnológico (technological relatedness/relatedness density) (BALLAND et al., 

2018; BOSCHMA, 2017) e de complexidade tecnológica de uma região, uma vez que essas 

variáveis desempenham papel importante na mudança tecnológica regional (RIGBY, 2015; 

BOSCHMA, 2017; BALLAND et al., 2018). A noção de densidade tecnológica regional refere-

se ao número de tecnologias inter-relacionadas presentes naquele local, que em grande parte 

determina a probabilidade de uma região entrar – ou sair – em uma área tecnológica, pois reflete 

o fenômeno da dependência de trajetória tecnológica da região (BALLAND et al., 2018; 

BOSCHMA, 2017). A noção de complexidade tecnológica regional, por sua vez, diz respeito 

ao quanto uma região é capaz de produzir tecnologias em áreas distintas (diversidade) 

envolvendo capacidades tecnológicas encontradas em poucas regiões (não ubiquidade) 

(BALLAND; RIGBY, 2017). Essas ideias têm sido formalizadas empiricamente e verificadas 

em múltiplas escalas espaciais e tecnológicas, sobretudo, em economias desenvolvidas 

(KOGLER; ESSLETZBICHLER; RIGBY, 2017; PETRALIA; BALLAND; MORRISON, 

2017). 

Essa linha de pesquisa da abordagem evolucionária da Geografia Econômica (GEE) tem 

adicionado evidências de que as conexões inter-regionais de tecnologias também são 

fundamentais para a mudança tecnológica regional (WANZENBÖCK; PIRIBAUER, 2018; 

MIGUELEZ; MORENO, 2018; NONI; ORSI; BELUSSI, 2018; TÓTH et al., 2021). As 

conexões tecnológicas podem combater ou evitar a tendência das regiões de ficarem presas em 

determinada trajetória tecnológica (ASCANI et al., 2020) pois  permitem o acesso dos atores 

locais ao conhecimento tecnológico fora de suas regiões e, portanto, à produção tecnológica 

colaborativa inter-regional (BALLAND; BOSCHMA, 2021). A troca de conhecimento entre 

atores de regiões espacialmente contíguas é a forma mais profícua da colaboração inter-

regional, evitando assim o aprisionamento cognitivo de uma região pela inércia colaborativa 

dos atores locais (SAVIOTTI; FRENKEN, 2008).  
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No Brasil, estudos sobre mudança tecnológica regional na última década evidenciam 

que a densidade de uma tecnologia tende a ampliar a entrada de novas especializações 

tecnológicas regionais no país (FRANÇOSO et al., 2022). Quanto maior o número de áreas 

tecnológicas presentes em uma patente, por exemplo, maior a probabilidade de 

desenvolvimento de novas vantagens tecnológicas regionais. Estudos nessa linha, também 

demonstram que o desenvolvimento tecnológico regional no Brasil é altamente dependente da 

trajetória proveniente de spillovers espaciais (GONÇALVES; MATOS; ARAÚJO, 2018), que 

explica a elevada concentração e centralização espacial da atividade inovativa-inventiva no país 

(ARAÚJO; GARCIA, 2019; MASCARINI; GARCIA; ROSELINO, 2019). Além desses, 

outros estudos concluem que as regiões brasileiras tecnologicamente mais complexas possuem 

baixa capacidade de romper com os seus padrões de diversificação tecnológica e que regiões 

menos complexas tendem apresentar uma estrutura produtiva mais frágil, o que implica que as 

poucas capacidades locais levam a um grau de adensamento tecnológico relativamente baixo 

(FRANÇOSO et al., 2022). 

Apesar desses esforços, os estudos sobre mudança tecnológica regional prestaram pouca 

atenção no papel da densidade e complexidade tecnológica regional para a diversificação 

tecnológica regional no Brasil, em contraste com a amplitude de estudos realizados nos países 

desenvolvidos, em particular nos Estados Unidos (BOSCHMA; BALLAND; KOGLER, 2014; 

RIGBY, 2015) e na União Europeia (BALLAND; BOSCHMA, 2021a; BALLAND et al., 2018; 

KOGLER; ESSLETZBICHLER; RIGBY, 2017). O mesmo se aplica ao papel das conexões 

inter-regionais da tecnologia no processo de entrada em novas especializações tecnológicas nas 

regiões europeias (BALLAND; BOSCHMA, 2021b). 

Neste contexto, o caso brasileiro torna-se relevante, pois em todo o seu território, 

existem disparidades estruturais significativas entre suas regiões (ALBUQUERQUE, 2007; 

FRANÇOSO et al., 2022; SALES; GONÇALVES; RODRIGUEZ, 2020). Enquanto algumas 

regiões se assemelham a países desenvolvidos em termos de renda per capita, infraestrutura 

básica, capacidade de inovação e sistemas educacionais (GALETTI; TESSARIN; 

MORCEIRO, 2021), outras regiões se assemelham às condições retardatárias encontradas nos 

países em desenvolvimento mais pobres (ALBUQUERQUE, 2007). 

Considerando essas questões e levando o interesse crescente por um conjunto específico 

sobre o desenvolvimento de novas especializações tecnológicas regionais, este ensaio contribui 
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para esse crescente fluxo da literatura e busca responder ao seguinte questionamento: qual a 

contribuição da densidade tecnológica, da complexidade tecnológica  e da conexão tecnológica 

inter-regional para ampliar a probabilidade de entrada em novas especializações tecnológicas 

das regiões no Brasil? A contribuição desses fatores para a entrada em novas especializações é 

nas regiões brasileiras semelhante ao verificado nas regiões das economias desenvolvidas? 

Existem similitudes dessas associações entre as distintas regiões no Brasil com base na tipologia 

sub-regional do padrão tecnológico brasileiro50 (PTec)? Em particular, o objetivo principal 

deste ensaio é investigar os determinantes da entrada das sub-regiões brasileiras em novas 

especializações tecnológicas no período recente, utilizando como variáveis regionais 

explicativas chaves a densidade do relacionamento tecnológico, a complexidade tecnológica  e 

as conexões tecnológicas inter-regionais.  

Utilizamos dados de pedidos de patentes de invenção para 129 mesorregiões geográficas 

brasileira, por tipo de tecnologia desagregada em nível das 130 classes de patentes identificada 

pelo código da Classificação Internacional de Patentes (ou IPC sigla em inglês de International 

Patent Classification), no período de 2000-2011. Como estratégia empírica, aplicamos o 

modelo de probabilidade linear para dados em painel de efeito fixo. A escolha da especificação 

segue as proposições de Boschma, Balland e Kogler (2014) e os testes de especificações e 

robustez do modelo estimado. A variável dependente é a entrada em novas especializações 

tecnológicas regionais. As principais variáveis explicativas são: densidade do relacionamento 

tecnológico (BALLAND et al., 2018; BOSCHMA, 2017), complexidade tecnológica  

(BALLAND; BOSCHMA, 2021a; BALLAND; RIGBY, 2017) e conexão inter-regional da 

tecnologia (BALLAND; BOSCHMA, 2021b). Em adição, incluímos duas variáveis de 

controle: tamanho da tecnologia e crescimento econômico regional (BALLAND et al., 2018).  

Além dessa seção introdutória, o presente ensaio está organizado da seguinte forma. A 

próxima seção apresenta uma breve revisão da literatura sobre a produção do conhecimento 

tecnológico e fatores determinantes da diversificação tecnológica, em múltiplas escalas 

espaciais e tecnológicas. A seção seguinte apresenta as fontes de dados e metodologia 

empregada. Em uma etapa seguinte, descrevemos o modelo empírico. Logo em seguida, os 

 
50 Alta tecnologia, Desenvolta, Estacionária e Baixa tecnologia. 
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principais resultados são apresentados. Concluímos expondo as principais implicações deste 

ensaio e luzes para pesquisas futuras. 

3.2 DISCUSSÃO TEÓRICA E HIPÓTESES  

3.2.1 Diversificação tecnológica e densidade tecnológica 

Na literatura sobre economia da inovação são reconhecidos vários fatores que influenciam o 

desenvolvimento de novas especializações tecnológicas regionais (MONTRESOR; 

QUATRARO, 2019; RIGBY, 2015). Eles incluem casos recentes em que o desenvolvimento 

pode ser desencadeado por capacidades locais vinculadas às tecnologias relacionadas e 

sofisticação tecnológica (RIGBY, 2015; BALLAND; RIGBY, 2017). As capacidades são 

territorialmente incorporadas e compartilhadas pelos agentes econômicos que compõem a 

economia regional (BOSCHMA, 2017). Isso porque diferentes pesquisas constatam que a 

diversificação relacionada às capacidades acumuladas é a regra. Ou seja, as capacidades locais 

acumuladas condicionam quais novas atividades têm maior probabilidade de se desenvolver 

nas regiões (BALLAND; BOSCHMA, 2021a; BALLAND et al., 2018). 

Os estudos mostram fortes evidências empíricas na última década de dependência de 

trajetória em múltiplas escalas espaciais (local, regional, nacional, global) e tecnológicas 

(BOSCHMA; FRENKEN, 2011). Essa literatura ao examinar como as regiões diversificam 

suas capacidades tecnológicas ao longo do tempo, reforça a ideia de que o surgimento de novas 

tecnologias e especializações não são eventos aleatórios, mas fortemente relacionados à ativos 

existentes e dependente da trajetória tecnológica local (BALLAND, 2016; BALLAND; 

RIGBY, 2017; BOSCHMA; BALLAND; KOGLER, 2014; PETRALIA; BALLAND; 

MORRISON, 2017). Os autores argumentam que devido às incertezas, os agentes recorrem ao 

conhecimento adquirido do passado que fornece oportunidades e estabelece limites para ser 

apreendido. 

Em nível global, por exemplo, Petralia, Balland e Morrison (2017) utilizam dados de 

patentes e identificam que a produção do conhecimento tecnológico é um processo altamente 

cumulativo e dependente da trajetória, no qual a atualização tecnológica emerge de bases de 

conhecimento e padrões de especialização preexistentes. Malerba e Montobbio (2003) 

encontram padrão semelhante no que diz respeito à influência da dependência da trajetória na 
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direção da mudança tecnológica global ao longo das décadas dos anos 1980 e 1990, em um 

conjunto de países desenvolvidos (EUA, Reino Unido, Itália, França e Alemanha). 

Em nível regional, Rigby (2015) identifica que as regiões americanas constroem 

competência em torno de uma série de tecnologias relacionadas ao longo do tempo e essas 

competências moldam as trajetórias de conhecimento que a maioria das regiões tende a seguir. 

A mudança tecnológica nas regiões americanas e expansão do núcleo de conhecimento 

dependem da proximidade do conjunto de especializações preexistentes e, portanto, a entrada 

em novas especializações tecnológicas regionais exibe inércia temporal nessas localidades.  

A dependência da trajetória no processo de produção do conhecimento tecnológico 

também é identificada em regiões/países em desenvolvimento como, por exemplo, no Brasil 

(GONÇALVES; MATOS; ARAÚJO, 2018). De acordo com os autores, como as regiões 

brasileiras se especializam em competências específicas, elas tendem a produzir tecnologias 

relacionados às áreas do conhecimento tecnológico vinculada ao seu portfólio tecnológico 

existente e a desencorajar a criação de conhecimento tecnológico em áreas que não 

correspondem à base local do conhecimento tecnológico. 

A ideia de que a produção do conhecimento tecnológico possui tendência a ser 

dependente da trajetória e que nasce de ideias preexistentes, engendrou o debate sobre o papel 

densidade tecnológica no processo de diversificação tecnológica regional (BOSCHMA; 

BALLAND; KOGLER, 2014; BALLAND, 2017; BALLAND et al., 2018). A noção de 

densidade tecnológica baseia-se na compreensão de que o conhecimento tem uma arquitetura 

construída em torno de semelhanças na forma como os diferentes tipos de conhecimento podem 

ser usados (BALLAND, 2017). Isso ocorre quando os subconjuntos de conhecimento são 

substitutos próximos uns dos outros, ou quando exigem conjuntos de capacidades e habilidades 

cognitivas para seu uso que estão presentes no espaço do conhecimento tecnológico regional51 

(BALLAND et al., 2018). 

O espaço do conhecimento tecnológico regional é heterogêneo, e a estrutura desses 

espaços de conhecimento (maior ou menor proximidade entre artefatos de conhecimento) pode 

 
51 Grande parte deste trabalho baseia-se no trabalho pioneiro de Hidalgo e outros (2007) que introduz a noção de 

espaço produto e relacionamento (relatedness) para examinar como a acumulação de capacidades dentro dos países 

condiciona a diversificação de produtos.  
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desempenhar um papel significativo na formação da densidade e mudança tecnológica regional 

(BALLAND; RIGBY, 2017). Estudos empíricos corroboram essas afirmações. Boschma, 

Balland e Kogler (2014) mostram que as regiões americanas se diversificam principalmente em 

tecnologias relacionadas porque são limitadas pelas competências existentes. Na mesma linha, 

Rigby (2015) mostra que a estrutura do espaço do conhecimento tecnológico orienta trajetórias 

localizadas de desenvolvimento do conhecimento tecnológico regional nos EUA. Balland et al. 

(2018) relatam achados semelhantes para regiões europeias: as regiões diversificam em áreas 

tecnológicas intimamente relacionadas quando o espaço do conhecimento é mais diversificado. 

A tese de que a densidade tecnológica favorece a diversificação regional também foi 

documentada para tecnologias específicas em países desenvolvidos, como tecnologias verdes 

(MONTRESOR; QUATRARO, 2019; SANTOALHA; BOSCHMA, 2021) e tecnologias 

vinculadas à indústria 4.0 (BALLAND; BOSCHMA, 2021a). Sem exceção, esses estudos 

confirmam a importância da densidade tecnológica no processo de mudança tecnológica 

regional em economias desenvolvidas. Isso significa que as regiões enfrentam custos de 

diversificação que diminuem com o nível de proximidade das áreas tecnológicas afins e, 

portanto, deve ser mais provável entrar em novas especializações que são semelhantes e/ou 

relacionadas às realizadas, pois fornecem capacidades semelhantes (mas não idênticas), como 

conhecimento, habilidades e instituições (BALLAND; BOSCHMA, 2021a). 

Apesar dos diferentes trabalhos e evidências empíricas ratificando o papel da densidade 

tecnológica na mudança da especialização regional em economias desenvolvidas, algumas 

regiões podem identificar oportunidades em termos de desenvolvimento de novas 

especializações que decorram de tecnologias não relacionadas. Estas novas especializações 

podem evitar o lock-in (aprisionamento) do conhecimento em domínios tecnológicos 

estabelecidos e criar novas oportunidades de desenvolvimento regional de longo prazo 

(SAVIOTTI; FRENKEN, 2008). Porém, a diversificação em áreas não relacionadas tende a ser 

mais difícil de alcançar, pois tornar-se competitivo em novas atividades tecnológicas requer 

acumular novas capacidades regionais, capital humano e instituições que podem ser difíceis de 

construir e acumular em um curto/médio período (HAUSMANN; HIDALGO, 2011). Logo, a 

diversificação em áreas relacionadas tende a ser a regra. E, portanto, a diversificação em áreas 

não relacionadas não é apenas menos frequente, mas pode ser um esforço de desenvolvimento 

arriscado (SANTOALHA; BOSCHMA, 2021). 
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Nas economias em desenvolvimento, medidas de relatedness entre tecnologias têm sido 

utilizadas em setores e atividades produtivas específicas para verificar o desenvolvimento de 

novos produtos. Alonso e Martín (2019) exploram padrões de diversificação produtiva regional 

no Brasil e no México, e verificam que a diversificação produtiva é altamente dependente da 

trajetória tecnológica local e que o adensamento-aglomeração produtiva explica a criação de 

vantagens em produtos relacionados. Guo e He (2017) relatam diferenças regionais na 

importância da diversificação relacionada ao crescimento industrial na China. Kuusk e 

Martynovich (2021) exploram a evolução do adensamento entre as indústrias suecas, 

relacionando as mudanças nas ligações industriais ao crescimento do emprego. Tanner (2016) 

critica as extrapolações de alguns desses trabalhos sobre diversificação relacionada. Trippl, 

Grillitsch e Isaksen (2018) e Hassink, Isaksen e Trippl (2019) fornecem concepções alternativas 

de desenvolvimento de trajetórias tecnológicas regionais.  

Nesta perspectiva, embora a literatura sobre economia da inovação tenha enfatizado os 

benefícios e efetividade do adensamento tecnológico no processo de mudança tecnológica em 

múltiplas escalas espaciais nas economias desenvolvidas, ainda temos uma limitada 

compreensão sobre o seu papel em contextos regionais de economias em desenvolvimento, em 

particular, no Brasil. Em grande medida, as medidas de adensamento são verificadas em níveis 

setoriais e industriais no país (ALONSO; MARTÍN, 2019; GALETTI; TESSARIN; 

MORCEIRO, 2021). Inclusive, Galetti, Tessarin e Morceiro (2021) e Whittle, Lengyel e Kogler 

(2020) chamam a atenção para a falta de compreensão de como medidas de "adensamento-

relacionamento/relatedness" afetam os países em desenvolvimento, tendo em vista as suas 

diferenças significativas relativas à estrutura econômica e tecnológica dos países 

desenvolvidos, bem como as diferenças regionais que tendem a variar significativamente dentro 

do território nacional e, portanto, podem não ter os mesmos efeitos dos países desenvolvidos 

(GALETTI; TESSARIN; MORCEIRO, 2021).  

Com base nessa lacuna e literatura relacionada, formulamos a primeira hipótese sobre o 

papel da densidade tecnológica no desenvolvimento de novas vantagens tecnológicas regionais 

no Brasil: 

Hipótese 1: A densidade tecnológica, que envolve a proximidade de conhecimentos em 

domínios tecnológicos específicos, tende a favorecer a probabilidade das regiões 
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brasileiras a entrar em novas especializações tecnológicas, tais como nas regiões 

de economias desenvolvidas.  

 

3.2.2 Diversificação tecnológica e complexidade tecnológica 

A construção de uma nova vantagem tecnológica regional envolve não apenas a entrada de 

novas especializações a partir de capacidades locais acumuladas, mas também o engajamento 

em tecnologias mais sofisticadas de novos domínios tecnológicos que podem capturar uma 

maior geração de valor do conhecimento e ampliar a competitividade local (PETRALIA; 

BALLAND; MORRISON, 2017). Esse conhecimento economicamente mais “valioso”, 

tecnologicamente “radical”, é fundamental para a prosperidade econômica e o desenvolvimento 

econômico de longo prazo (SCHUMPETER, 1942). 

Segundo Balland e outros (2018), o valor da produção do conhecimento tecnológico 

regional, como a maioria dos bens, tende a refletir uma ampla gama de conhecimentos e 

capacidades incorporadas em uma região que são combinadas para realizar outras tecnologias. 

As tecnologias que são simples de copiar e que podem ser movidas facilmente pelo espaço 

tendem a ter pouco valor, por conseguinte tendem a não fornecer fonte sustentável de renda de 

longo prazo. Ou seja, tecnologias ubíquas tendem a não contribuir para as vantagens 

tecnológicas das regiões. Por outro lado, as tecnologias que são difíceis de replicar, com grau 

significativo de não-ubiquidade, são mais aderentes no espaço e, portanto, são fontes 

promissoras de vantagem competitiva para as regiões em que são geradas (PETRALIA; 

BALLAND; MORRISON, 2017). 

No entanto, definir e medir com precisão a complexidade tecnológica regional é um 

desafio. Estudos empíricos recentes tentaram construir métodos sistemáticos e de fácil 

aplicação a partir de dados de patentes para identificar a sofisticação tecnológica das regiões 

(BALLAND; RIGBY, 2017; WHITTLE, 2019), com a suposição chave de que se uma região 

apresenta vantagem tecnológica em tecnologias sofisticadas, então deve ter as capacidades para 

produzi-la competitivamente. Os dados de patentes são vantajosos e frequentemente utilizados 

por fornecer uma rica fonte de informações detalhadas sobre as áreas do conhecimento 

tecnológico comparáveis no tempo e no espaço (ACS; ANSELIN; VARGA, 2002). 
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Balland e Rigby (2017) estenderam a estrutura metodológica elaborada por Hidalgo e 

outros (2007) e Hidalgo e Hausmann (2009) sobre a complexidade econômica52 e elaboraram 

a concepção da complexidade tecnológica regional. Essa proxy da sofisticação do 

conhecimento tecnológico regional reflete a aparente dificuldade com que diferentes tipos de 

conhecimento podem ser (re)produzidos em determinada localidade. O pressuposto subjacente 

à compreensão do conhecimento regional mais complexo é que ele é mais difícil de ser 

replicado por outras regiões, implicando em uma maior probabilidade de fornecer uma maior 

vantagem competitiva para as regiões que o desenvolvem. 

Nesse contexto, Balland e Rigby (2017) mapearam pioneiramente a complexidade 

tecnológica regional, por meio de dados de classes de patentes entre os anos 1975 e 2010 nas 

áreas metropolitanas dos Estados Unidos. Suas descobertas sugerem que a complexidade 

tecnológica é distribuída de forma desigual nas cidades dos EUA e que estruturas tecnológicas 

mais complexas não levam necessariamente a taxas mais altas de patenteamento. O estudo 

aponta que as patentes mais complexas apresentam menor probabilidade em serem citadas do 

que patentes menos complexas quando as patentes citadas estão localizadas em diferentes áreas 

metropolitanas, sugerindo que os níveis mais altos de complexidade tecnológica regional são 

(re)produzidos e citados em apenas poucas áreas metropolitanas norte-americanas.  

Seguindo a mesma abordagem, Whittle (2019) analisou se a complexidade tecnológica 

regional na Irlanda é gerada por empresas estrangeiras ou locais. Segundo o autor, as 

tecnologias mais complexas são produzidas quase exclusivamente nos principais centros 

urbanos, em particular, em Dublin, na região Sudoeste e na Midlands. A maior parte desse 

conhecimento complexo é gerado em classes de patentes em que a participação da atividade 

estrangeira é maior do que as empresas locais. Além disso, a maior complexidade das 

tecnologias incorporadas nessas regiões ocorre à medida que novas estruturas tecnológicas 

ganham destaque, especialmente as tecnologias que sustentam as estratégias da política de 

 
52 Hidalgo e outros (2007) e Hidalgo e Hausmann (2009) utilizando dados de comércio entre países, argumentam 

que a complexidade de uma economia está incorporada na ampla gama de conhecimentos ou capacidades que são 

combinadas para fazer produtos: produtos menos ubíquos (exclusivos) são mais propensos a exigir uma maior 

variedade de capacidades (diversidade). Adicionalmente, países que acumulam conjuntos maiores de capacidades 

tendem a produzir produtos mais especializados que são difíceis de copiar ou imitar por outros. Logo, a 

complexidade de uma economia é correlacionada com o nível de renda de um país, e os desvios dessa relação são 

preditivos de crescimento econômico futuro e, portanto, vantagem competitiva. 
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especialização inteligente na União Europeia, e as antigas declinam (BALLAND et al., 2018; 

MCCANN; ORTEGA-ARGILÉS, 2015). 

Um passo adiante nessa linha de pesquisa foi realizado por contribuições recentes na 

abordagem da GEE que compreendem que a complexidade do conhecimento pode possibilitar 

avanços importantes na construção de novas atividades inventiva-inovativas e vantagens 

tecnológicas regionais. Balland e outros (2018), mostraram que as regiões da União Europeia 

tendem a entrar em uma nova especialização tecnológica se elas se especializarem em 

tecnologias complexas e relacionadas com as tecnologias preexistentes na região. 

Antonelli e outros (2017) destacam que a complexidade tecnológica contribui 

positivamente na produção do conhecimento tecnológico nas regiões europeias, sugerindo que 

a composição da base de conhecimento sofisticado representa um insumo - ao lado do tamanho 

das tecnologias- na geração de conhecimento. De forma semelhante, Antonelli, Crespi e 

Quatraro (2020) inferem que não apenas o tamanho da tecnologia, mas também a composição 

do estoque de conhecimento e complexidade tecnológica contribuem para a geração local de 

novas tecnologias. Portanto, a complexidade tecnológica tende a ampliar a entrada em novas 

atividades e especializações tecnológicas em contextos regionais em países desenvolvidos, em 

particular, na União Europeia. 

Além desses, a literatura sobre economia da inovação tem adicionado evidências que a 

complexidade tecnológica exibe efeitos cruciais no desenvolvimento econômico e tecnológico 

e, portanto, na competitividade das economias. De acordo com Mewes e Broekel (2022) a 

complexidade tecnológica facilita o crescimento econômico regional, em particular, de 159 

regiões europeias ao longo dos anos 2000 a 2014. Ao mostrar que a complexidade tecnológica 

é importante preditor para o crescimento econômico regional, o estudo alimenta os debates 

atuais sobre políticas regionais, como a estratégia da especialização inteligente na Europa que 

visa o desenvolvimento de atividades econômicas com alto potencial de crescimento 

(BALLAND et al., 2018). 

Trabalhos mais recentes questionam se a complexidade tecnológica regional pode 

limitar a entrada em novas especializações tecnológicas regionais (BALLAND et al., 2018; 

FRANÇOSO et al., 2022). Isso porque como as tecnologias mais complexas são relativamente 

escassas e difíceis para os agentes que compõem as economias regionais desenvolvam 
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competências nestes domínios, existe uma tendência em direção ao “dilema da diversificação 

tecnológica”: por um lado, a complexidade tecnológica tende a ser mais atraente (efeito positivo 

na entrada de novas especializações); por outro lado, pode ser mais difícil e arriscado de 

(re)produzir (efeito negativo na entrada em novas especializações tecnológicas) (PETRALIA; 

BALLAND; MORRISON, 2017). Neste contexto, estudos recentes sugerem que esse dilema 

pode ser contornado pela construção de tecnologias mais complexas relacionadas a tecnologias 

existentes no local e por meio da expansão da diversidade da produção do conhecimento 

tecnológico regional (BALLAND et al., 2018). 

Isso nos leva a formular a segunda hipótese: 

Hipótese 2: A complexidade tecnológica regional tende a favorecer a entrada em novas 

especializações tecnológicas regionais no Brasil, especialmente nas sub-regiões 

de Alta tecnologia, que de acordo com a tipologia PTec exibem a maior produção 

per capita da atividade de patenteamento no Brasil. 

3.2.3 Diversificação tecnológica e conexões tecnológicas inter-regionais  

As regiões mais inovativas tendem a evoluir através de um processo de destruição criadora à la 

Schumpeter (1942), em que as tecnologias existentes são continuamente substituídas por outros 

mais novas e mais eficientes (RIGBY, 2015). Por outro lado, as capacidades tecnológicas fracas 

ou ausentes em uma região resultam em um processo incremental ou de estagnação tecnológica. 

Neste contexto de fragilidade regional, as conexões tecnológicas inter-regionais podem entrar 

como um fator de compensação (NONI; ORSI; BELUSSI, 2018), favorecendo a entrada em 

novas especializações tecnológicas regionais (BALLAND; BOSCHMA, 2021b).  

Tóth e outros (2021) destacam que as conexões inter-regionais da tecnologia são 

construídas a partir da união de diferentes regiões com objetivos em comum: a produção do 

conhecimento tecnológico inventivo-inovativo. Considera-se que as conexões inter-regionais 

dão às regiões acesso ao conhecimento externo que pode combater ou evitar a tendência das 

regiões ficarem presas a uma trajetória tecnológica (BALLAND; BOSCHMA, 2021b; NONI; 

ORSI; BELUSSI, 2018; TAVASSOLI; CARBONARA, 2014). Isso porque a produção 

tecnológica exclusivamente local ou as conexões intrarregionais podem não ser suficientes para 

sustentar a invenção-inovação e a diversificação tecnológica regional (WANZENBÖCK; 

PIRIBAUER, 2018).  
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As conexões inter-regionais da tecnologia tendem a ser mais comuns entre regiões 

vizinhas que compartilham domínios tecnológicos, contexto institucional, normas sociais e 

antecedentes organizacionais (NONI; ORSI; BELUSSI, 2018). Além disso, regiões que 

apresentam elevada intensidade na produção do conhecimento tecnológico, tipicamente 

caracterizadas por maiores e melhores serviços, investimentos, capital humano qualificado, 

institutos e universidades de apoio à inovação (ASCANI et al., 2020; MIGUELEZ; MORENO, 

2018) são mais propensas a se conectarem entre si, como ocorre, por exemplo, na Europa 

(BALLAND; BOSCHMA, 2021b) e no Brasil (GONÇALVES; ARAÚJO JÚNIOR; 

TAVEIRA, 2018). Isto é, as capacidades locais tendem a encorajar as regiões inseridas em 

sistemas de inovação mais consolidados a se conectarem entre si e se beneficiarem do spillovers 

de conhecimento (JAFFE; TRAJTENBERG; HENDERSON, 1993; GONÇALVES; 

FAJARDO, 2011; ARAÚJO; GARCIA, 2019). 

Por outro lado, regiões menos inventivas e distantes da fronteira tecnológica tendem a 

apresentar baixa capacidade tecnológica regional (GONÇALVES; ARAÚJO JÚNIOR; 

TAVEIRA, 2018). Essas regiões buscam diversificar seu portfólio tecnológico a partir de 

ligações extra locais, pois suas capacidades e redes locais tendem a ser fracas e/ou limitadas 

(BALLAND; BOSCHMA, 2021B). Na Europa, à título de exemplo, as conexões inter-regionais 

oferecem às regiões menos inovadoras (doravante denominadas regiões atrasadas) (NONI; 

ORSI; BELUSSI, 2018) oportunidades de atualização tecnológica e promoção da atividade 

inovativa-inventiva (BARZOTTO et al., 2019; WANZENBÖCK; PIRIBAUER, 2018). Nessas 

regiões, a probabilidade de ampliar a produção tecnológica inovativa-inventiva ocorre quando 

regiões desenvolvem vínculos colaborativos com regiões intensivas em conhecimento 

tecnológico (NONI; ORSI; BELUSSI, 2018). 

Recentemente, alguns estudiosos passaram a analisar o papel das conexões inter-

regionais como agentes de mudança que impulsionam a diversificação tecnológica regional 

(ASCANI et al., 2020; BALLAND; BOSCHMA, 2021B; WHITTLE; LENGYEL; KOGLER, 

2020). Esses estudos relatam que as conexões inter-regionais da tecnologia desempenham papel 

fundamental na mudança da base tecnológica das regiões examinadas. Assim, as capacidades 

extra locais são vistas como emergentes dentro da região e são compartilhadas através do espaço 

do conhecimento tecnológico por meio de canais colaborativos. Esses estudos levantam 
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questões sobre os papéis relativos das capacidades regionais baseadas no local e na tecnologia 

na formação de padrões de diversificação tecnológica regional. 

Em uma literatura extremamente relacionada, Wanzenböck e Piribauer (2018) discutem 

os impactos espaçais-temporais da integração em redes de pesquisa e desenvolvimento na 

produção de conhecimento regional na Europa no período 1998-2010. De maneira mais geral, 

as regiões europeias utilizam sua rede de conhecimento para acessar recursos tecnológicos 

encontrados em locais específicos. Embora a evidência empírica seja limitada, ela sugere que 

o aumento da integração nas redes de P&D financiadas pela UE leva a impactos positivos 

imediatos na produção de conhecimento regional.  

A literatura emergente sobre diversificação tecnológica regional também salienta que 

essas conexões impõem custos de coordenação às partes envolvidas (BALLAND; BOSCHMA, 

2021B; WHITTLE; LENGYEL; KOGLER, 2020). Isso porque o sucesso da diversificação 

regional em novas áreas tecnológicas depende não apenas das redes de colaboração de 

inventores orientadas externamente, mas também da capacidade das organizações regionais de 

identificar e acessar um conjunto diversificado de fontes externas de conhecimento e de sua 

capacidade de participar e se posicionar em redes de conhecimento de cooperação 

interorganizacional.  

Logo, esses estudos, ainda que limitados a regiões europeias, enfatizam que as conexões 

inter-regionais da tecnologia, ao promover o acesso a fontes complementares e adicionais de 

conhecimento tecnológico (BALLAND; BOSCHMA, 2021; NONI; ORSI; BELUSSI, 2018), 

podem contribuir para evitar que as regiões fiquem presas a atividades em declínio 

(WANZENBÖCK; PIRIBAUER, 2018; BARZOTTO et al., 2019). Com referência específica 

ao desenvolvimento de novas vantagens tecnológicas regionais, pode-se argumentar que as 

conexões inter-regionais da tecnologia podem levar a uma maior probabilidade de que as 

regiões possam desenvolver novas especializações tecnológicas. Assim, propomos que: 

Hipótese 3: A conexão inter-regional da tecnologia tem um efeito positivo na entrada em 

novas especializações tecnológicas regionais no Brasil, especialmente nas sub-

regiões Alta tecnologia e Estacionárias, que exibem maior produção tecnológica 

per capita no país.  



159 

 

 

Neste contexto, embora a literatura sobre mudança tecnológica regional investigue o 

papel da densidade tecnológica, complexidade tecnológica e conexão inter-regional da 

tecnologia no desenvolvimento de novas especializações tecnológicas no período recente, 

utilizando dados de patentes e modelos predominantemente de probabilidade linear com dados 

em painel de efeito fixo, pode-se constatar que até o momento, existe uma compreensão 

limitada dessas variáveis no contexto regional no Brasil (QUADRO III.1). Logo, buscamos 

contribuir com essa literatura, adicionando evidências empíricas sobre os determinantes da 

entrada de novas especializações tecnológicas regionais que operam no Brasil.  
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Quadro III.1 - Determinantes de (novas) especializações e atualização tecnológica regional – evidências empíricas 

Autor(es) 
Variável 

dependente 

Observações 

Métrica Método utilizado Variável explicativa  Unidade de 

análise 
Período Dados 

Boschma, 

Balland e 

Kogler (2014) 

Entrar em uma nova 

especialização 

tecnológica regional 

366 cidades (EUA) 
1981-

2010 
Patente RTA* 

Modelo de probabilidade 

linear  (Dados em Painel 

- Efeito fixo) 

Densidade tecnológica. 

Rigby (2015) 

Entrar em uma nova 

especialização 

tecnológica regional 

Cidades / Regiões 

metropolitanas 

(EUA) 

1975-

2005 
Patente RTA* 

Modelo de probabilidade 

linear (Dados em Painel 

- Efeito fixo) e 

Regressão Logística 

Densidade tecnológica. 

Balland e 

outros. (2018) 

Entrar em uma nova 

especialização 

tecnológica regional 

282 regiões, UE-

28, Islândia, 

Noruega e Suíça  

1985-

2009 
Patente RTA* 

Modelo de probabilidade 

linear (Dados em Painel 

- Efeito fixo) 

Densidade tecnológica; 

Complexidade tecnológica; 

(ambíguo); Tamanho da 

tecnologia; PIB per capita. 

Montresor e 

Quatraro 

(2019) 

Entrar em uma nova 

especialização 

tecnológica 

(tecnologia verde) 

240 regiões, UE-15 

(Europa) 

1981-

2013 
Patente RTA* 

Modelo de probabilidade 

linear (Dados em Painel 

- Efeito fixo) 

Densidade tecnológica; 

Tecnologias habilitadoras. 

Whittle, 

Lengyel e 

Kogler (2020) 

Entrar em uma nova 

especialização 

tecnológica regional 

249, NUTS-2 

(Europa) 

1981-

2015 
Patente RTA* Regressão Logística 

Densidade tecnológica; 

Conexão inter-regional da 

tecnologia. 

Continua 
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Continuação 
Quadro III.1 - Determinantes de (novas) especializações e atualização tecnológica regional – evidências empíricas 

Autor(es) 
Variável 

dependente 

Observações 
Métrica Método utilizado Variável explicativa  

Unidade de análise Período Dados 

Balland e 

Boschma 

(2021a) 

Entrar em uma nova 

especialização 

tecnológica regional 

295 regiões, NUTS-

2 (Europa) 

2002-

2016 
Patente RTA* 

Modelo de probabilidade 

linear (Dados em painel - 

Efeito fixo) 

Densidade tecnológica. 

Santoalha e 

Boschma 

(2021) 

Entrar em uma nova 

especialização 

tecnológica regional 

95 regiões, NUTS-

2, Bélgica e 

Alemanha (Europa) 

2000-

2012 
Patente RTA* 

Modelo de probabilidade 

linear (Dados em Painel - 

Efeito fixo) 

Densidade tecnológica; 

Conexão inter-regional da 

tecnologia. 

Balland e 

Boschma 

(2021b) 

Entrar em uma nova 

especialização 

tecnológica regional 

292 regiões, UE-28, 

Islândia,  

Liechtenstein, 

Noruega e Suíça 

(Europa) 

1992-

2016 
Patente RTA* 

Modelo de probabilidade 

linear (Dados em painel - 

Efeito fixo) 

Densidade tecnológica; 

Complexidade tecnológica 

(ambíguo). 

Balland e 

Rigby (2017) 

Fluxo de 

conhecimento  

Cidades/ regiões 

metropolitanas 

(EUA) 

1980-

2000 
Patente 

Citações 

de 

patentes 

Modelo de probabilidade 

linear (Dados em painel - 

Efeito fixo) e regressão 

logística 

Densidade tecnológica; 

Complexidade tecnológica. 

Kogler, 

Essletzbichler 

e Rigby (2017) 

Possuir 

especialização 

tecnológica regional 

213 regiões UE-15 

(União Europeia) 

1981-

2005 
Patente RTA* 

Modelo de probabilidade 

linear (Dados em Painel - 

Efeito fixo) 

Densidade tecnológica. 

Continua 
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Conclusão  
Quadro III.1 - Determinantes de (novas) especializações e atualização tecnológica regional – evidências empíricas 

Autor(es) 
Variável 

dependente 

Observações 

Métrica Método utilizado Variável explicativa  Unidade de 

análise 
Período Dados 

Françoso e 

outros. (2022) 

Possuir 

especialização 

tecnológica regional 

137 mesorregiões 

(Brasil) 

2006-

2019 
Patente RTA* 

Modelo de probabilidade 

linear (Dados em Painel - 

Efeito fixo) 

Densidade tecnológica; 

Tamanho da tecnologia. 

Antonelli, 

Crespi e 

Quatraro 

(2020) 

Atualização 

tecnológica regional 

189 regiões 

(Europa) 

1997-

2009 
Patente 

Estoque de 

conheci-

mento 

Método Generalizado 

dos Momentos (GMM); 

Função de produção de 

tecnologia 

Complexidade tecnológica; 

Composição do portfólio 

tecnológico; Tamanho da 

tecnologia; PIB.  

Noni, Orsi e 

Belussi (2018) 

Atualização 

tecnológica regional 

269 regiões 

(Europa) 

2002-

2008 
Patente 

Número de 

patentes 

Dados em painel  

(efeito fixo) 

Conexão inter-regional da 

tecnologia; PIB per capita. 

Barzotto e 

outros. (2019) 

Atualização 

tecnológica regional 

260 regiões 

(Europa) 

2000-

2014 
Patente 

Número de 

patente per 

capita 

Dados em painel (efeito 

fixo); Máxima 

verossimilhança; Sys-

GMM 

Conexão inter-regional da 

tecnologia. 

Ascani e 

outros. (2020) 

Atualização 

tecnológica regional 
21 regiões italianas 

2007-

2012 
Patente 

Número de 

patente per 

capita 

Dados em painel  

(efeito fixo) 

Conexão inter-regional da 

tecnologia. 

Fonte: Elaboração própria (2022).  
Notas: *RTA (Vantagem Tecnológica Revelada).
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3.3 FONTES DE INFORMAÇÕES E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.3.1 Base de dados e tratamento 

Exploramos os determinantes da entrada de novas especializações tecnológicas regionais no 

Brasil usando dados de patentes de invenção da Base de Dados Estatísticos de Propriedade 

Intelectual (BADEPI) vinculada ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI53). Os 

dados de patentes de invenção são utilizados como proxy da capacidade tecnológica regional 

(GONÇALVES; ARAÚJO JÚNIOR; TAVEIRA, 2018). Na discussão abaixo, detalhamos 

como os dados de patentes são tratados, em termos espaciais, tecnológicos e temporais. 

O critério para definir a localização da produção do conhecimento tecnológico regional 

no Brasil foi identificar os pedidos de patentes de inventor(es) com residência no país que 

solicitaram registro no INPI. Nos casos em que há mais de um inventor residindo em localidades 

diferentes, seguindo Jaffe, Trajtenberg e Henderson (1993), a patente é fracionada com base no 

número de inventores. Por exemplo, se uma patente tiver dois inventores residindo em 

municípios brasileiros distintos é atribuída 50% da patente para cada município da residência 

do inventor. Por esse motivo, o somatório do número de inventores por município pode ser um 

número não inteiro54. 

Após identificar o município de residência do inventor da patente, os dados foram 

distribuídos de acordo com as 137 mesorregiões geográficas brasileiras do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). Como 8 mesorregiões não apresentaram nenhuma atividade 

de patenteamento no período investigado, elas foram excluídas do universo amostral. Assim, 

do total de 137 mesorregiões geográficas brasileiras, 129 produziram pelo menos alguma 

patente de invenção no período investigado. 

A escolha da unidade de análise territorial (mesorregiões) ocorre em função de três 

razões. Em primeiro lugar, a utilização de informações em níveis mais desagregados 

(microrregiões e municípios) poderia comprometer a construção das variáveis investigadas, 

dado os “vazios tecnológicos” em algumas unidades geográficas (RODRIGUEZ; 

 
53 Responsável pelo sistema brasileiro de concessão e garantia dos direitos de propriedade intelectual. 

54 No caso de inventores não identificados ou de fora do país, a patente foi considerada ao que se identificou. Por 

exemplo, uma patente que possui dois inventores, mas não conseguimos identificar a região de um deles (ou é 

externo ao Brasil), nós atribuímos o peso total ao que foi identificado. 
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GONÇALVES, 2017). Em segundo lugar, esta menor desagregação possível cria a 

possibilidade de direcionar políticas de desenvolvimento regional e tecnológica no Brasil para 

diferentes escalas territoriais. Em um terceiro, o alinhamento da unidade de análise com estudos 

anteriores, em particular, sobre economia da inovação no Brasil, possibilita análises 

comparativas (ver FRANÇOSO et al., 2022; GONÇALVES; FAJARDO, 2011).  

Adicionalmente, agregamos os dados de patentes de invenção de acordo com as quatro 

sub-regiões da tipologia sub-regional do padrão tecnológico brasileiro (PTec)55, a saber: Alta 

tecnologia, Estacionária, Desenvolta e Baixa tecnologia, que capta as diferenças estáticas e 

dinâmicas da atividade tecnológica no Brasil no período recente, cujo o objetivo é verificar 

possíveis diferenças dos determinantes na entrada em novas vantagens tecnológicas regionais 

de acordo com as sub-regiões da tipologia PTec. Logo, a unidade espacial de análise representa 

uma contribuição para a literatura da Geografia Econômica Evolucionária no sentido em 

explorar a dimensão tecnológica da produção do conhecimento inventivo em nível subnacional 

no Brasil e adiciona novas evidências da mudança tecnológica regional em um país em 

desenvolvimento.  

Em nível da tecnologia, as patentes são categorizadas de acordo com as 130 classes de 

patentes56 seguindo a Classificação Internacional de Patentes (ou IPC sigla em inglês de 

International Patent Classification). Cada patente tem atributos que podem pertencer a 

diferentes áreas tecnológicas e podem ser representadas formalmente pelos códigos IPC. A 

frequência do código é a informação usada, com distribuição igualmente atribuída à patente a 

que pertence. Essa unidade de análise tem sido utilizada tanto na literatura internacional 

(BALLAND et al., 2018; BALLAND; RIGBY, 2017; BOSCHMA; BALLAND; KOGLER, 

2014; RIGBY, 2015) como na nacional (GONÇALVES; FAJARDO, 2011; RODRIGUEZ; 

GONÇALVES, 2017; SALES; GONÇALVES; RODRIGUEZ, 2020) para um conjunto de 

dados de patentes comparáveis ao longo do tempo. 

Por fim, como o número de patentes de invenção por região no Brasil varia amplamente 

por ano, com algumas regiões podendo não apresentar produção tecnológica num determinado 

 
55 A caracterização da tipologia PTec foi discutida no Ensaio I desta tese. 

56 Para mais detalhes sobre a Classificação Internacional de Patentes (IPC) ver: 

http://ipc.inpi.gov.br/classifications/ipc/ipcpub/media/help/pt/guide.pdf. Adicionalmente, também utilizamos os 

códigos das Seções de patentes de invenção para verificar a robustez dos modelos estimados. 

http://ipc.inpi.gov.br/classifications/ipc/ipcpub/media/help/pt/guide.pdf
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ano, agregamos os dados de patentes ao longo de quatro triênios não sobrepostos: 2000-2002, 

2003-2005, 2006-2008 e 2009-2011. Esse agrupamento busca suavizar a variabilidade anual 

em regiões menores, dado o baixo volume de pedidos de patentes de invenção em nível 

subnacional no Brasil e segue estudos anteriores relacionados à produção do conhecimento 

inventivo no país (GONÇALVES; ARAÚJO JÚNIOR; TAVEIRA, 2018; OLIVEIRA; 

GONÇALVES; ALMEIDA, 2016). 

Além da base de dados de patentes de invenção, utilizamos informações secundárias 

sobre estimativa populacional do IBGE e Produto Interno Bruto (PIB) a preços correntes das 

Contas Regionais do IBGE no Brasil, referente aos anos 2002, 2005, 2008 e 2011. 

 

3.3.2 Variáveis  

3.3.2.1 Variável dependente: entrada em novas especializações tecnológicas regionais 

A variável dependente é a entrada em novas especializações tecnológicas regionais no Brasil 

ao longo dos anos 2000-2011. Na literatura, não existe uma medida de diversificação 

tecnológica regional universalmente aceita. Entretanto, vários estudiosos argumentam que a 

vantagem tecnológica revelada (em inglês relative technological advantage - RTA) é uma 

estratégia empírica muito eficiente para identificar a especialização tecnológica regional e, 

posteriormente, pode ser utilizado para verificar condicionalmente a entrada em novas 

especializações tecnológicas regionais (BALLAND et al., 2018; BALLAND; BOSCHMA, 

2021B; RIGBY, 2015; SANTOALHA; BOSCHMA, 2021). 

A 𝑅𝑇𝐴 consiste numa medida revelada, pois seu cálculo está baseado em dados 

observados, ex-post à produção tecnológica regional, ou seja, as regiões “revelam” as vantagens 

comparativas existentes em uma tecnologia. Balland et al. (2018) salienta que essa medida 

permite identificar os padrões tecnológicos regionais existentes. O argumento principal dessa 

medida está baseado na estrutura relativa da produção tecnológica e não absoluta (RIGBY, 

2015).  

Neste contexto, utilizamos o tradicional indicador de vantagem tecnológica revelada 

como método de mensuração da especialização tecnológica regional, tal como em Boschma, 

Balland e Kogler (2014), Rigby (2015) e Balland e Rigby (2017). 
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𝑅𝑇𝐴𝑟𝑗𝑡 = 
𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑗𝑡 /  ∑ 𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑗𝑡𝑗

∑ 𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑗𝑡 / ∑ 𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑗𝑡𝑟𝑗𝑟
     (Equação 01.III) 

Em que: r é a região, j a área tecnológica e t período. Patente é o número de pedidos de 

patentes de invenção. 𝑅𝑇𝐴𝑟𝑗𝑡representa a vantagem tecnológica revelada da região e indica a 

importância relativa de uma região r na área tecnológica j, em um determinado período t, em 

relação à média nacional. Uma região é considerada especializada em uma tecnologia quando 

𝑅𝑇𝐴𝑟𝑗𝑡 é maior do que 1, tal como em Balland e Rigby (2017), Balland et al. (2018) e Santoalha 

e Boschma (2021). 

𝑀𝑟𝑗𝑡 =   𝐼[𝑅𝑇𝐴𝑟𝑗𝑡 > 1]     (Equação 02.III) 

Mrjt identifica a presença da especialização tecnológica regional e consiste em uma 

variável dicotômica que assume valores iguais a 1 ou 0. Quando 𝑀𝑟𝑗𝑡=1 entende-se que trata 

de uma área tecnológica j onde uma região r tem taxa de patenteamento superior à média 

nacional (especializado; RTArjt>1) e, portanto, possui especialização tecnológica regional; 0 

caso contrário. I é o indicador da função (0 e 1). As linhas da matriz 𝑀𝑟𝑗𝑡 representam diferentes 

regiões e as colunas representam diferentes tecnologias (BALLAND; RIGBY, 2017). 

Como este ensaio se concentra no desenvolvimento de novas especializações 

tecnológicas, a análise inclui a entrada em novas vantagens tecnológicas reveladas regionais 

(𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑀𝑟𝑗𝑡). Seguindo a literatura anterior (MALERBA;  MONTOBBIO, 2003; BOSCHMA 

et al., 2012; KOGLER et al., 2017), 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑀𝑟𝑗𝑡 é calculado pela presença de uma nova 

especialização tecnológica não existente na região em períodos anteriores: 𝑡−1; 𝑡−2 e 𝑡−3.  

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑀𝑟𝑗𝑡 = 1       (Equação 03.III) 

Sujeito as seguintes condições: 

Condição I:    se   𝑀𝑟𝑗𝑡1 =   0 ∧  𝑀𝑟𝑗𝑡2 =  1     

Condição II:   se   𝑀𝑟𝑗𝑡1 =   0 ∧  𝑀𝑟𝑗𝑡 3 =  1    

Condição III:  se   𝑀𝑟𝑗𝑡1 =   0 ∧  𝑀𝑟𝑗𝑡 4 =  1     

Condição IV:  se   𝑀𝑟𝑗𝑡2 =   0 ∧  𝑀𝑟𝑗𝑡 3 =  1    

Condição V:   se   𝑀𝑟𝑗𝑡2 =   0 ∧  𝑀𝑟𝑗𝑡 4 =  1     

Condição VI:  se   𝑀𝑟𝑗𝑡3 =   0 ∧  𝑀𝑟𝑗𝑡 4 =  1       
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𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑀𝑟𝑗𝑡 é uma variável dicotômica que assume o valor 1 se uma região r adquire 

uma nova especialização tecnológica no período 𝑡+1; 𝑡+2 e 𝑡+3. Caso contrário,  

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑀𝑟𝑗𝑡 assume o valor 0, o que significa que uma região r  não conseguiu adquirir uma 

nova especialização na área tecnologia j ao longo do período considerado. Logo, definimos a 

diversificação tecnológica regional quando o valor binário do 𝑀𝑟𝑗𝑡   muda de 0 para 1.  

 

3.3.2.2 Variáveis de interesse: densidade do relacionamento tecnológico, complexidade 

tecnológica regional e conexão inter-regional da tecnologia 

Na seção teórica deste ensaio, destacamos que a entrada em novas especializações tecnológicas 

regionais pode ser influenciada pela densidade do relacionamento tecnológico (technological 

relatedness density), complexidade tecnológica e conexão tecnológica inter-regionais. Para 

testar nossas três hipóteses, incluímos em nossa estimativa econométrica essas três medidas no 

contexto regional no Brasil.   

Calculamos a densidade do relacionamento tecnológico seguindo o método introduzido 

por Hidalgo e outros (2007) e adaptado à tecnologia-região por Balland e Rigby (2017). A 

medida de densidade-relacionamento tecnológico é amplamente empregada na literatura 

(BOSCHMA, 2017; MONTRESOR; QUATRARO, 2017; PETRALIA; BALLAND; 

MORRISON, 2017) para avaliar o quão próximo uma área tecnológica em potencial está no 

portfólio tecnológico existente de uma região. Em nossa pesquisa, usamos essa variável como 

proxy do grau de diversificação de patentes relacionadas dentro do portfólio tecnológico de 

uma região.  

A densidade do relacionamento tecnológico pode ser descrita como a razão do 

somatório de patentes com coocorrências na região r em relação ao total de patentes com 

coocorrências no país, isto é:     

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑇𝑒𝑐𝑗𝑟𝑡 =
 ∑ 𝑅𝑖𝑗𝑡𝑖  .  𝑀𝑟𝑗𝑡

∑ 𝑅𝑖𝑗𝑡𝑖  
    (Equação 04.III)  
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Em que, 𝑅𝑖𝑗𝑡  consiste no grau de relacionamento-proximidade entre tecnologias i e j, 

em que se tem no numerador o número de patentes com coocorrências de classes tecnológicas 

i e j e no denominador a raiz quadrada do produto do total de ocorrências individuais de i e j, 

ou seja: 

𝑅𝑖𝑗𝑡  =
𝐶𝑖𝑗𝑡

√𝑆𝑖𝑡 𝑆𝑗𝑡
      (Equação 05.III) 

Logo, 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑇𝑒𝑐𝑟𝑗𝑡 representa a densidade do relacionamento tecnológico da região r na 

tecnologia j no período t; Rijt é o grau de relacionamento-proximidade entre as tecnologias i e 

j; Cijt indica as ocorrências das tecnologias i e j em um mesmo processo do pedido de patente; 

Si e Sj representam a soma das ocorrências da tecnologia i e j no período t; 𝑀𝑟𝑗𝑡   consiste na 

presença da especialização tecnológica regional (assume valor 𝑀𝑟𝑗𝑡  =1 se a mesorregião r exibe 

RTArit>1; 0, caso contrário). Quando a 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑇𝑒𝑐𝑗𝑟𝑡 for igual a 0 (zero) indica que não há 

relacionamento-proximidade entre as áreas tecnologias i e na região r; 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑇𝑒𝑐𝑗𝑟𝑡 igual a 1 

(um) indica que todas as patentes na região possuem as áreas tecnológicas relacionadas e 

pertencem ao portfólio tecnológico preexistente na região.  

Neste contexto, esperamos uma associação positiva da densidade do relacionamento 

tecnológico com a entrada em novas especializações tecnológicas regionais. Ou seja, os novos 

pedidos de patentes que resultem em novas especializações de uma região tendem a estar 

relacionados com as áreas tecnológicas preexistentes no local.  

A segunda variável de interesse é o índice de complexidade tecnológica regional. Ele 

será utilizado para medir a sofisticação tecnológica presente nas mesorregiões brasileiras. 

Usamos os pressupostos originais aplicados no índice de complexidade econômica proposto 

por Hidalgo e Hausmann (2009), adaptado à complexidade do conhecimento tecnológico 

regional em nível de cidades por Balland e Rigby (2017) e em seguida migramos para a ideia 

aplicada às mesorregiões brasileiras. 

Para construção do índice, utilizamos os conceitos de diversidade e (não) ubiquidade, 

tal como proposto por Balland e Rigby (2017) e Balland e outros (2018). A ideia principal por 

trás do índice de complexidade tecnológica regional é que uma região produz tecnologias em 

diversas áreas tecnológicas (diversidade) ao mesmo tempo que produz tecnologias que exigem 
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capacidades tecnológicas encontradas em poucas regiões (não ubiquidade) (BALLAND et al., 

2018).  

Formalmente, a diversidade tecnológica pode ser encontrada da seguinte forma: 

𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 𝐾𝑟,0 = ∑ 𝑀𝑟𝑗𝑗   (Equação 06.III) 

Em que, a diversidade 𝐾𝑟,0 é uma medida da presença da tecnologia j em uma região r. 

É dada pelo somatório da linha da matriz 𝑀𝑟𝑗𝑡  (𝑣𝑒𝑟 𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 02. 𝐼𝐼𝐼). A medida indica a 

diversidade da cesta de tecnologias j produzidas pela região r no determinado período t. Se uma 

região exibe um número elevado de tecnologias que são produzidas na região r, logo essa região 

irá apresentar alta diversidade. Isto é, a diversidade tecnológica de uma região é uma forma de 

expressar a quantidade de know-how coletivo de tecnologias detidas na região.  

Já a (não) ubiquidade mede o número de regiões que são capazes de produzir uma 

determinada tecnologia. Considerando a matriz 𝑀𝑟𝑗𝑡  (𝑣𝑒𝑟 𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 02. 𝐼𝐼𝐼) conforme descrito 

para diversidade e o índice de vantagem tecnológica regional 𝑅𝑇𝐴𝑟𝑗𝑡— em que as linhas 

representam diferentes regiões e as colunas representam diferentes tecnologias, podemos medir 

a ubiquidade simplesmente somando a coluna dessa matriz. Formalmente: 

𝑈𝑏𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 𝐾𝑗,0 = ∑ 𝑀𝑟𝑗𝑟   (Equação 07.III)  

𝑈𝑏𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝐾𝑗,0) é a medida do número de regiões que produzem a tecnologia j. Se 

uma determinada região é capaz de produzir tecnologias que não estão disponíveis ou existem 

em outras localidades, ou seja, não onipresente, há indícios da não ubiquidade tecnológica 

(raridade; baixa presença da ubiquidade). Por outro lado, se essa tecnologia é identificada em 

diversas regiões, existe a presença da ubiquidade tecnológica.  

Balland e Rigby (2017) seguindo Hidalgo e Hausmann (2009) expõem que é preciso 

construir a média da diversidade em relação à ubiquidade (vice-versa). Eles utilizam essa 

técnica para comparar a ubiquidade tecnológica realizada em uma região com a diversidade 

tecnológica que essa região é capaz de produzir. Ou seja, os autores ponderam a diversidade 
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das regiões com a ubiquidade média das tecnologias57. E para as tecnologias, eles ponderam a 

ubiquidade das diferentes tecnologias, pela diversidade média das regiões que produzem essas 

tecnologias. Tal procedimento é realizado pelo método recursivo (HIDALGO; HAUSMANN, 

2009). Formalmente, tem-se: 

𝐾𝑟,𝑁 =
1

𝑘𝑟,0
  ∑ 𝑀𝑟,𝑗𝐾𝑗,𝑁−1𝑗           (Equação 08.III) 

𝐾𝑗,𝑁 =
1

𝑘𝑗,0
  ∑ 𝑀𝑟,𝑗𝐾𝑟,𝑁−1𝑟    (Equação 09.III) 

Para N ≥1. Com condições iniciais dadas pelo grau, ou número de ligações, de regiões 

e tecnologias. 𝐾𝑟,𝑁 e 𝐾𝑗,𝑁 representam, respectivamente a diversidade da região e ubiquidade 

da tecnologia. Cada região é identificada pelo vetor 𝑘𝑟
⃗⃗⃗⃗  = (𝑘𝑟,0, 𝑘𝑟,1, 𝑘𝑟,2,…,𝑘𝑟,𝑁 

) e cada tecnologia 

pelo vetor 𝑘𝑗⃗⃗  ⃗ = (𝑘𝑗,0, 𝑘𝑗,1, 𝑘𝑗,2,…,𝑘𝑗,𝑁 
).  

Seguindo Balland e Rigby (2017) e substituindo a equação (09.III) na (08.III), tem-se a 

diversidade ponderada pela ubiquidade: 

𝐾𝑟,𝑁 =
1

𝑘𝑟,0
  ∑ 𝑀𝑟,𝑗   

1

𝑘𝑗,0
  ∑ 𝑀𝑟′,𝑗𝐾𝑟′,𝑁−2𝑟𝑗          (Equação 10.III) 

𝐾𝑟,𝑁 = ∑ 𝐾𝑟′,𝑁−2 𝑟′ ∑
𝑀𝑟,𝑗 𝑀𝑟′,𝑗 

𝑘𝑟,0𝑘𝑗,0
𝑟   (Equação 11.III) 

Reescrevendo, tem-se: 

𝐾𝑟,𝑁 = ∑ 𝑀𝑟𝑟′̃ . 𝐾𝑟′,𝑁−2𝑟′    (Equação 12.III) 

 

 
57 À título de exemplo, tome os seguintes casos: (i) uma região pode inventar uma tecnologia rara e, portanto, não 

ubíqua. No entanto, exibe um portfólio tecnológico limitada, isto é, não diversificado. Neste caso, temos a presença 

da não ubiquidade (raridade) sem complexidade tecnológica regional. De forma análoga, (ii) se uma região 

desenvolve um conjunto muito diversificado de tecnologias, porém de fácil desenvolvimento ubíquas (não raras), 

logo essa região não apresenta grande complexidade tecnológica regional. Desta forma, a complexidade 

tecnológica regional só é identifica quando há simultaneamente alta diversidade e desenvolvimento de tecnologias 

não ubíquas (raras). 
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Em que: 

𝑀𝑟𝑟′̃ = ∑
𝑀𝑟𝑗 𝑀𝑟′𝑗

𝐾𝑟,0 𝐾𝑗,0 
𝑗     (Equação 13.III) 

De forma análoga, os mesmos procedimentos podem ser realizados para ubiquidade 

obtendo resultado similar aos obtidos para diversidade. r’ e j’ representam uma segunda 

mesorregião e segunda tecnologia, à medida que as N-interações vão aumentando (analisa-se a 

produção tecnológica de uma região em relação a outra – neste caso: r e r’–). Embora iterações 

de ordem superior nessa técnica se tornem progressivamente mais difíceis de definir, o método 

de reflexão fornece informações mais precisas à medida que os ruídos são eliminados58. 

(BALLAND; RIGBY, 2017; HIDALGO; HAUSMANN, 2009).  

Hidalgo e Hausmann (2009) salientam que a Equação 09.III é satisfeita quando 𝐾𝑗,𝑁 = 

𝐾𝑗,𝑁−2 = 1. O autovetor 𝑀𝑟𝑟′̃, é associado ao maior autovetor. Como, porém, ele é composto 

apenas pelo número 1, ele não é útil. Por isso, é selecionado o autovetor associado aos segundos 

maiores valores. Esse é o autovetor que capta maior variância e é o utilizado para calcular o 

índice de complexidade tecnológica regional (ICT). Logo, a complexidade tecnológica regional 

pode ser calculada pelo seguinte índice (BALLAND; RIGBY, 2017): 

𝐼𝐶𝑇𝑟𝑡  =  
�⃗⃗� −  <�⃗⃗� > 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜_𝑃𝑎𝑑𝑟ã𝑜(�⃗⃗� )
     (Equação 14.III) 

Em que, �⃗⃗�  é o autovetor de �̃�𝑟′𝑟  associado com o segundo maior autovalor; < �⃗⃗� >

 representa uma média e o Desvio_padrão(�⃗⃗� ) é o desvio padrão.  

Neste contexto, reiteramos a hipótese de que exista uma associação positiva entre a 

complexidade tecnológica regional e a entrada em novas especializações tecnológicas regionais 

no Brasil. Isto é, as mesorregiões brasileiras que abrigam uma grande diversidade de know-how 

tecnológico, particularmente know-how especializado complexo, são capazes de produzir uma 

 
58 As iterações são interrompidas quando o ranking das regiões e tecnologias são estabilizadas de uma etapa para 

outra, ou seja, nenhuma informação adicional pode ser extraída da estrutura tecnologia-região. Segundo Caldarelli 

e outros (2012) este método equivale aproximadamente a introdução de um teorema de ponto fixo baseado na 

análise da cadeia de Markov. Métricas adicionais derivadas dessa reformulação matemática são descritas em 

Tacchella e outros (2012). 
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grande diversidade de tecnologias sofisticados. Isto pode ser verdadeiramente identificado nas 

regiões de Alta tecnologia da tipologia do PTec, pois são as que exibem uma maior produção 

da atividade inventiva per capita no país com maior probabilidade de diversificar e produzir 

tecnologias raras.  

Por fim, nossa terceira variável de interesse é a conexão (ou colaboração) inter-regional 

da tecnologia. Buscamos explorar a importância de fontes de conhecimento inter-regionais para 

atualização tecnológica (BALLAND; BOSCHMA, 2021B; WHITTLE; LENGYEL; 

KOGLER, 2020). Para medir as conexões inter-regionais da tecnologia, seguimos Barzotto e 

outros (2019). Isso pode ser definido da seguinte forma: 

𝐶𝑜𝑛𝑒𝑥ã𝑜_𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑗𝑡 = ∑ 𝐶𝑜𝑖𝑛𝑣𝑟𝑠𝑟 ∈ 𝑗,𝑟≠𝑠     (Equação 15.III) 

Em que 𝐶𝑜𝑛𝑒𝑥ã𝑜_𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑗𝑡 é a conexão inter-regional da tecnologia, 𝐶𝑜𝑖𝑛𝑣𝑟𝑠 é a 

contagem fracionada que o inventor na região r realiza com inventores residentes em outras 

regiões denominadas s, ou seja, é a fração de co-inventores que residem em regiões diferentes.  

Quanto maior o número de conexões inter-regionais, maior o valor da variável 

𝐶𝑜𝑛𝑒𝑥ã𝑜_𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑗𝑡. Logo, usamos essa variável como proxy do grau da produção colaborativa 

da tecnologia entre distintas regiões no Brasil. 

Esperamos que as conexões inter-regionais ampliem a probabilidade de entrada de 

novas especializações tecnológicas regionais no Brasil. Tendo em vista que as ligações inter-

regionais podem facilitar o acesso mais rápido a novas tecnologias, promover um 

aprimoramento de habilidades mais significativo e abrir novas possibilidades de transferência 

de conhecimento (BALLAND; BOSCHMA, 2021B; WHITTLE; LENGYEL; KOGLER, 

2020). Inclusive, podem compensar as ligações locais fracas e a falta de transbordamento de 

conhecimento local em regiões atrasadas conforme identificado na literatura relacionada 

(BARZOTTO et al., 2019). 

 

3.3.2.3 Variáveis de controle: crescimento econômico e tamanho da tecnologia 

Incluímos duas variáveis para controlar as características regionais e tecnológicas no Brasil: 

Crescimento econômico regional e Tamanho da tecnologia. Ambas as variáveis são 
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transformadas em logaritmos naturais, de modo que os coeficientes analisados mostram as 

elasticidades de cada variável investigada, e em seguida calculamos a sua variação.   

Em nível regional, o PIB per capita é utilizada como proxy do crescimento econômico 

regional e controle do efeito da estrutura econômica regional e seu grau de riqueza sobre a 

produção tecnológica (MEWES; BROEKEL, 2022; SALES; GONÇALVES; RODRIGUEZ, 

2020). Espera-se que maiores níveis da atividade econômica influenciem positivamente a 

diversificação tecnológica regional no Brasil, pois exibir uma estrutura econômica mais 

consolidada em termos da população residente pode facilitar a geração de novos 

conhecimentos, bem como a mudança tecnológica regional no curto e médio prazo.  

Em nível tecnológico, o efeito escala é capturado pela variável “Tamanho da tecnologia” 

tal como em Petralia, Balland e Morrison (2017). Esta variável é construída a partir do total de 

códigos IPC presente em um pedido de patente de invenção. A literatura sugere que quanto 

maior o número de áreas tecnológicas presentes em um pedido de patente maior será a 

propensão à diversificação tecnológica regional (BALLAND et al., 2018). Esperamos que essa 

variável seja positivamente associada à entrada de novas vantagens tecnológicas regionais no 

Brasil, uma vez que a diversificação tecnológica é influenciada pela diversidade da tecnologia 

produzida em um determinado local. 

 

3.3.3 Modelo de regressão com dados em Painel  

Utilizamos o Modelo de Probabilidade Linear (LPM) para dados em painel de efeito fixo para 

avaliar a probabilidade de uma região brasileira desenvolver uma nova especialização 

tecnológica. A equação básica do modelo estimado é formalizada da seguinte forma: 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑀𝑟𝑗𝑡 = 𝜃1𝐷𝑒𝑛𝑠𝑇𝑒𝑐𝑟𝑗𝑡−1
+ 𝜃2𝐼𝐶𝑇𝑟𝑡−1

+ 𝜃3𝐶𝑜𝑛𝑒𝑥ã𝑜_𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑗𝑡−1
+ 𝜃′

′𝑙𝑛 (𝑇𝑒𝑐
′
𝑗𝑡−1

) +

 𝜃′
′𝑙𝑛 (𝑀𝑒𝑠𝑜′

𝑟𝑡−1
) + 𝜀𝑟𝑗𝑡   (Equação 16. III)   

Em que, 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑀𝑟𝑗𝑡 é a variável dependente e representa a entrada de uma nova 

especialização tecnológica j em uma região r  (𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑀𝑟𝑗𝑡 = 1 ou 0; ver Equacão 03. III). As 

variáveis de interesse são: (i) densidade do relacionamento tecnológico (𝐷𝑒𝑛𝑠𝑇𝑒𝑐−1) que indica 
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o quão próximo uma nova classe de patente em potencial está no portfólio tecnológico 

preexistente de uma determinada região; (ii) complexidade tecnológica regional (𝐼𝐶𝑇𝑟𝑡−1
) proxy 

da sofisticação tecnológica desenvolvida em uma determina região; (iii) conexão inter-regional 

da tecnologia (𝐶𝑜𝑛𝑒𝑥ã𝑜_𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑗𝑡−1
) que representa a conexão da produção da atividade 

tecnológica inventiva-inovativa entre duas ou mais regiões distintas no país. 𝑇𝑒𝑐′
𝑗𝑡−1

 e 

𝑀𝑒𝑠𝑜′
𝑟𝑡−1

 são vetores de variáveis controle em nível tecnologia e região. O vetor 𝑇𝑒𝑐′
𝑗𝑡−1

 

incorpora o tamanho da tecnologia (Tam). O vetor 𝑀𝑒𝑠𝑜′
𝑟𝑡−1

 inclui a variável crescimento 

econômico. 𝜀𝑟𝑗𝑡 é o termo de erro da regressão.   

Neste contexto, a especificação base do nosso modelo busca controlar a heterogeneidade 

invariante no tempo não observada usando um painel de efeitos fixos. Essa especificação 

fundamenta-se na literatura que identifica que as estimativas de parâmetros de modelos não 

lineares podem não ser consistentes quando há muitos “zeros” na variável dependente 

(BOSCHMA; BALLAND; KOGLER, 2014), como é o nosso caso (𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑀𝑟𝑗𝑡 =

0: 91,02%). Além disso, segue teste de especificação59 e pesquisas anteriores sobre 

diversificação tecnológica regional nos EUA (BOSCHMA; BALLAND; KOGLER, 2014), 

Europa (BALLAND; BOSCHMA, 2021a; SANTOALHA; BOSCHMA, 2021) e Brasil 

(FRANÇOSO et al., 2022) (ver QUADRO III.1). Ademais, todas as regressões realizadas 

utilizam correção para heterocedasticidade pelo procedimento de erros padrões robustos. 

Para avaliar a robustez dos resultados e, explicitamente, para considerar a natureza 

binária de nossa variável dependente também estimamos modelos alternativos, como Probit60, 

Logit e Mínimos Quadrados Ordinários (dados empilhados), bem como restrição da amostra e 

novas variáveis inclusas. Embora a variável dependente tenha muitos zeros (baixa presença da 

entrada de novas especializações tecnológicas regionais no Brasil), o fato de estarmos usando 

uma amostra representativa diminui o risco de obter estimativas tendenciosas. As estimativas 

alternativas são mais ou menos semelhantes e podem ser encontradas no Apêndice A. 

 
59 Para definir a especificação correta do modelo, realizamos o teste F desenvolvido por Chow (1987) que verifica 

a validade da hipótese de que os efeitos específicos sejam iguais a zero; e, o teste proposto por Hausmann (1978) 

que avalia a consistência do estimador comparado a outros estimadores alternativos. Após realizado os testes, o 

efeito fixo demonstrou ser a especificação mais adequada baseada na nossa amostra. 

60 Infelizmente as propriedades estatísticas dos coeficientes estimados a partir de modelos não lineares, como o 

Probit de efeitos fixos, ainda são desconhecidos em um painel (BOSCHMA; BALLAND; KOGLER, 2014).  
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Assim, finalizamos com um painel desbalanceado de 45.729 observações61, com dados 

fundidos de patentes de invenção em nível de 129 mesorregiões geográficas, 130 classes de 

patentes em quatro triênios não sobrepostos (2000-2002; 2003-2005; 2006-2008; 2009-2011). 

A estatística descritiva e a matriz de correlação das variáveis dependentes e explicativas são 

relatadas na Tabela III.1. 

Tabela III.1 - Estatística descritiva e matriz de correlação das variáveis selecionadas, 2000-2011 

Variáveis Média Desvio Padrão Min Max 

Entrada de nova especialização tecnológica 

regional (𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑀𝑟𝑗𝑡 ) 

0,089 0,286 0,000 1,000 

Densidade-Relacionamento tecnológico 0,176 0,126 0,000 1,000 

Complexidade tecnológica regional 0,092 0,956 -2,081 2,285 

Conexão inter-regional da tecnologia 22,314 54,50 0,000 456,000 

Crescimento econômico  2,328 0,547 0,873 4,478 

Tamanho da tecnologia  3,670 1,288 -1,098 7,006 

Matriz de correlação 

Entrada de nova especialização tecnológica 

regional  (𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑀𝑟𝑗𝑡 ) 

1,000      

Densidade-Relacionamento tecnológico 0,217 1,000     

Complexidade tecnológica regional 0,157 0,739 1,000    

Conexão inter-regional da tecnologia 0,119 0,583 0,437 1,000   

Crescimento econômico  0,115 0,479 0,383 0,378 1,000  

Tamanho da tecnologia  0,157 0,152 -0,001 0,004 0,014 1,000 

Fonte: Dados do INPI (2021) e IBGE (2021). Elaboração própria (2022) com base no programa Stata 

16.0. 
Número de mesorregiões: 129 

Número de áreas tecnológicas: 130 

Cobertura: 2000-2011 (4 intervalos de 3 anos cada não sobrepostos) 

Número de observações: 45.729  

 
61 As variáveis independentes são defasadas no período t-1, resultando uma regressão com 30.741 observações.  
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3.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A presente seção busca, a partir de um conjunto restrito de indicadores selecionados, configurar 

os determinantes do desenvolvimento de novas especializações tecnológicas regionais no Brasil 

no período recente (2000-2011). A análise é realizada em três níveis espaciais: Brasil, grupo de 

macrorregiões selecionadas: GI (Sul e Sudeste) e GII (Norte, Nordeste e Centro-Oeste); e sub-

regiões da tipologia sub-regional do padrão tecnológico (PTec) (Alta tecnologia, Estacionária, 

Desenvolta e Baixa tecnologia)62. Os dados são tabulados e analisados com auxílio dos pacotes 

estatísticos “Stata/MP” versão 16.0. 

3.4.1 Desenvolvimento de novas especializações tecnológicas regionais: Brasil 

A Tabela III.2 apresenta os resultados das cinco especificações do modelo estimado. 

Inicialmente, os Modelos 1 ao 3 constam as regressões sem as variáveis de controle em nível 

de tecnologia e região. Em seguida, testamos uma regressão apenas com as variáveis de controle 

(Modelo 4), que busca captar o efeito da heterogeneidade tecnológica e regional (tamanho da 

tecnologia e crescimento econômico) sobre a diversificação tecnológica regional, representada 

pela entrada de novas especializações tecnológicas nas regiões brasileiras. Por fim, o Modelo 5 

apresenta a regressão completa com todas as variáveis de interesse, incluindo as variáveis de 

controle tecnológica e regional.  

  

 
62 O PTec segue os procedimentos metodológicos da tipologia Sub-regional da Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional (PNDR) no Brasil (BRASIL, 2012), adaptada à atividade tecnológica em escala 

mesorregional. A tipologia descreve as diferenças estáticas e dinâmicas da atividade tecnológica no Brasil a partir 

da combinação simultânea de informações sobre patente per capita e crescimento da atividade inventivo em nível 

mesorregional e tecnológico no Brasil. Para simplificar, as mesorregiões são classificadas em quatro sub-regiões: 

Alta tecnologia, Desenvolta, Estacionária e Baixa tecnologia. Para mais informações ver Ensaio I a descrição 

completa dos aspectos metodológicos da Tipologia PTec. 
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Tabela III.2 - Entrada de novas especializações tecnológicas regionais no Brasil (2000-2011) 

Variável dependente: 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑀𝑟𝑗𝑡 = 1        

Variáveis  

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

DensTec. 
Complex. 

Tec. 

Conexão 

inter-regional 

Tec. 

Controles 

(tec-reg) 
Completo 

Densidade-

Relacionamento 

tecnológico 

-0,8113*** 

(0,0583) 

-0,8401*** 

(0,0603) 

-0,9431*** 

(0,0612) 

 -1,1073*** 

(0,0634) 

Complexidade 

tecnológica regional 

 0,0098*** 

(0,0034) 

0,0111*** 

(0,0034) 

 0,0144*** 

(0,0034) 

Conexão inter- 

regional da tecnologia 

  0,0011*** 

(0,0001) 

 0,0007*** 

(0,0001) 

Crescimento 

econômico 

   0,0511*** 

(0,0065) 

0,0714*** 

(0,0068) 

Tamanho da 

tecnologia 

   0,0188*** 

(0,0066) 

0,0332*** 

(0,0067) 

Constante 0,2714*** 

(0,0102) 

0,2755*** 

(0,0105) 

0,2680*** 

(0,0106) 

-0,0589** 

(0,0269) 

0,0178 

(0,0273) 

Observações 30.741 30.741 30.741 30.741 30.741 

R² 0,0131 0,0134 0,0193 0,0039 0,0260 

Número de ID 11.468 11.468 11.468 11.468 11.468 

Fonte: Dados do INPI (2021) e IBGE (2021). Elaboração própria (2022) com base no programa Stata 

16.0. 

 
Notas: Erros-padrão entre parênteses.  

Os coeficientes são estatisticamente significativos: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 

A variável densidade-relacionamento tecnológico apresenta coeficiente com sinal 

negativo  com nível de 1% de significância. Esse resultado indica que quanto mais tecnologias 

relacionadas dentro do portfólio tecnológico de uma região menor é a chance dessa região se 

especializar em novas tecnologias no Brasil. Assim, este resultado diverge ao esperado 

identificado na Hipótese 1: o relacionamento tecnológico tende a favorecer a probabilidade das 

regiões brasileiras a entrar em novas especializações tecnológicas, tais como nas regiões de 

economias desenvolvidas. Logo, o desenvolvimento de novas especializações tecnologias são 

de fato menos prováveis de ocorrer nas regiões brasileiras que exibem tecnologias relacionadas 

dentro do portfólio tecnológico. Conforme mostra a Tabela III.2, o efeito negativo permanece 

robusto com a inclusão de todas as outras variáveis.  

Uma explicação plausível para esse resultado não convergente com os da literatura 

internacional (BOSCHMA; BALLAND; KOGLER, 2014; FRANÇOSO et al., 2022; 
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SANTOALHA; BOSCHMA, 2021; WHITTLE; LENGYEL; KOGLER, 2020), em relação ao 

papel da densidade tecnológica em relação à entrada de novas especializações tecnológicas 

regionais pode estar associada aos possíveis efeitos negativos do lock in (ou aprisionamento) 

de uma economia regional em uma dada trajetória tecnológica (MARTIN, 2010; MARTIN; 

SUNLEY, 2006; MORGAN, 2016). Isso porque as regiões podem reduzir o escopo de 

variedade de suas capacidades, já que muitas delas tendem à homogeneidade em função de 

lock-in63 cognitivo, político e funcional (TER WAL; BOSCHMA, 2011). Essa literatura aponta 

que a necessidade de desenvolvimento de novas capacidades em tecnologias próximas diminui, 

em função do posicionamento relativamente estável em uma dada trajetória, da codificação do 

conhecimento tecnológico e/ou pelo fato das regiões apresentarem persistência na 

especialização tecnológica, e, portanto, há menos ganhos em entrar em novas especializações 

em tecnologias próximas.  

É nesse contexto, que as regiões brasileiras podem não estar detectando vantagens em 

diversificar em tecnologias próximas e relacionadas, uma vez que qualquer transbordamento de 

conhecimento pode não surtir efeito sobre sua vantagem competitiva. Ademais, é possível que 

exista uma tendência de que as regiões brasileiras estejam presas a uma determinada trajetória 

tecnológica, mesmo que tecnologias alternativas (e possivelmente mais eficientes) estejam 

disponíveis. Deste modo, os efeitos da densidade-proximidade tecnológica podem até ser 

considerados redutores da diversificação tecnológica das regiões no Brasil, devido à 

persistência da trajetória da especialização64 em regiões específicas e/ou baixa capacidade das 

regiões em diversificar em áreas tecnológicas relacionadas. 

 
63 Grabher (1993) define três tipos distintos de “lock-in” (aprisionamento): (i) lock-in cognitivo:  afasta as 

estruturas atuais da atividade empreendedora e da inovação tecnológica de caráter disruptivo, o que por sua vez 

enfraquece a adaptabilidade local aos novos ciclos e flutuações de mercado; (ii) lock-in político: intrinsecamente 

relacionado ao lock-in cognitivo, são tecidos institucionais que visam preservar as estruturas industriais 

tradicionais existentes e, portanto, retardam desnecessariamente a reestruturação industrial e, indiretamente, 

dificultam o desenvolvimento do potencial e da criatividade local. Os tecidos institucionais de uma região 

consistem em redes de organizações, tais como administrações políticas em todos os níveis espaciais, sindicatos, 

grandes empresas e agências de apoio às empresas, bem como as coisas que padronizam o comportamento, como 

normas, regras e leis escritas e não escritas (iii) lock-in funcional: refere às relações hierárquicas das firmas e os 

contratos de longo prazo, particularmente entre grandes empresas e pequenos e médios fornecedores, o que permite 

eliminar a necessidade dos fornecedores desenvolverem as chamadas funções de abrangência de fronteiras, como 

pesquisa e marketing, por conseguinte, reduzindo os custos de transação e elevando a cooperação entre empresas. 

Nesse primeiro tipo, as redes de fornecedores interligadas ao setor industrial dominante se tornam especializadas 

em um tipo particular de atividade econômica, impondo barreiras à renovação da economia regional. 

64 Em média, 15% das mesorregiões brasileiras exibem especializações tecnológica ao longo dos anos 2000 a 2011 

(Mrjt =1). A diversificação tecnológica é identificada em apenas em 8,9% da amostra (EntrarMrjt ). 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_pt-BRBR857BR857&q=intrinsecamente&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwip1tO_nJHkAhVCIbkGHQ6jAG0QkeECCC0oAA
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Uma segunda explicação pode estar associada à dependência da trajetória (path-

dependence65) no processo de desenvolvimento tecnológico regional no Brasil, em particular 

em regiões que concentram a produção da atividade inventiva-inovativa fortemente associada 

à estrutura econômica. Gonçalves, Matos e Araújo (2018) mostram que a especialização 

produtiva regional influencia a especialização tecnológica nas regiões brasileiras, em que o 

desenvolvimento tecnológico regional é altamente dependente da trajetória produtiva. Esse 

processo de influência da trajetória produtiva sobre a especialização tecnológica, segundo os 

autores, embora diminua com o tempo, se reflete na transmissão temporal do conhecimento 

como um fator importante para manter e desenvolver o perfil de inovação regional no país. 

Porém, é preciso ressaltar que o uso estratégico da diversificação em tecnologias e 

setores inteiramente não relacionados embora seja um evento raro e não trivial (NEFFKE; 

HENNING; BOSCHMA, 2011; RIGBY, 2015), está alinhado com a experiência de alguns 

países asiáticos que tem ampliado políticas de diversificação em áreas não relacionadas, como 

ocorre na Coréia do Sul e Cingapura (FAGERBERG; SRHOLEC, 2008) e em alguns países na 

Europa (XIAO; BOSCHMA; ANDERSSON, 2018). 

Fagerberg e Srholec (2008) demonstram que na Coréia do Sul e Cingapura o Estado tem 

investido ativamente na promoção do desenvolvimento de setores inteiramente novos e não 

relacionados nos últimos anos. As estratégias e combinações com programas para atrair 

investimentos estrangeiros diretos ajudaram os países a migrar para atividades mais complexas 

e não relacionadas. Adicionalmente, Xiao, Boschma e Anderson (2018) evidenciam que o grau 

de proximidade entre setores industriais na Europa depende da capacidade de inovação 

regional, em particular essa proximidade tende a ser um fator importante de diversificação em 

regiões com menor capacidade de inovação. O efeito da proximidade industrial parece diminuir 

monotonicamente à medida que a capacidade de inovação de uma economia local aumenta. O 

efeito proximidade é negativo na aquisição de novas especializações industriais em hubs 

regionais de conhecimento tecnológico nessas localidades. Inclusive, segundo os autores, o 

 
65

 Segundo Martin e Sunley (2006), o path-dependence se caracteriza por três fatores principais: a dependência da 

trajetória é criada através de pequenos eventos ou acidentes históricos que possuem grandes impactos no longo-

prazo; uma vez que uma trajetória é selecionada, ela se torna progressivamente aprisionada, através da emergência 

de externalidades ou retornos crescentes que estimulam a sua reprodução; uma trajetória que fica aprisionada, ela 

tende a persistir e se manter estável ao longo do tempo, a menos que um "choque" proporcione a mudança e o 

estabelecimento de uma nova trajetória. 
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papel da proximidade industrial como fonte impulsionadora da diversificação industrial 

depende do padrão setorial. Por exemplo, a proximidade industrial desempenha um papel mais 

importante em indústrias intensivas em conhecimento do que em indústrias com menor 

intensidade de conhecimento e distante da fronteira do conhecimento na Europa. A razão para 

essas diferenças são as economias de escopo das tecnologias. Enquanto as primeiras possuem 

ampla base de conhecimento (vários artefatos científicos interligados e em evolução) para a 

diversificação, as segundas estão limitadas em sua diversificação pela base estreita de 

conhecimento, em geral já incorporados nas máquinas e equipamentos.     

Além disso, é preciso salientar que a análise  das externalidades positivas da densidade 

tecnológica em economias desenvolvidas pode não ter captado os seus possíveis efeitos 

negativos ou de menor magnitude sobre a diversificação tecnológica regional (BOSCHMA, 

2018), em particular quando existe alta proximidade cognitiva entre as tecnologias, tornando o 

conhecimento gerado redundante. Whittle, Lengyel e Kogler (2020) e Galetti, Tessarin e 

Morceiro (2021) chamam a atenção para a falta de compreensão de como medidas de densidade 

relacionamento-proximidade (“relatedness”) afetam os países em desenvolvimento, haja vista 

as elevadas diferenças estruturais que tendem a variar imensamente no território, como ocorre 

no contexto regional do Brasil. 

Assim, embora a diversificação em áreas relacionadas seja o trivial, a estratégia regional 

em diversificar em áreas próximas ao portfólio do conhecimento tecnológico pode não ser 

benéfica no país. Logo, argumentamos que diferentemente das regiões de economias 

desenvolvidas que uma maior proximidade tecnológica tende a proporcionar uma maior 

probabilidade de desenvolvimento de uma nova especialização tecnológica (BOSCHMA; 

BALLAND; KOGLER, 2014; SANTOALHA; BOSCHMA, 2021), no caso brasileiro estar 

próximo à determinada área tecnológica e relacionada ao portfólio tecnológico preexistente 

tende a reduzir a probabilidade de desenvolvimento de novas vantagens tecnológicas futuras. 

Como argumentamos, esse efeito pode ser reflexo do lock-in do conhecimento tecnológico 

(GRABHER, 1993; MARTIN, 2010; MARTIN; SUNLEY, 2006), inércia temporal da base 

produtiva afetando a atividade inventiva e/ou especificidades regionais e tecnológicas no Brasil, 

cuja as condições tecnológicas retardatárias favorece um nível de heterogeneidade e 

fragmentação tecnológica espacial muito mais estrutural do que nas economias avançadas 

(ALBUQUERQUE, 2007). Além disso, pode estar relacionado à baixa capacidade de inovação 
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regional no país, no qual o período de análise não foi suficientemente extenso para acumular 

escalas de conhecimento relevante suficientes para o desenvolvimento de novas vantagens 

tecnológicas regionais. 

A variável que representa a complexidade tecnológica regional apresenta um coeficiente 

com sinal  positivo e significativo ao nível de 1%, o que sugere que a sofisticação tecnológica 

regional é um importante preditor para a probabilidade de entrada em novas vantagens 

tecnológicas das regiões brasileiras. Ou seja, quanto maior a complexidade tecnológica da 

região maior a chance dessa região introduzir novas especializações em um período futuro. Esse 

resultado é robusto com a inclusão de todas as outras variáveis de controle (Modelo 5 e 6).  

Assim, deve ser importante para as regiões brasileiras construir vantagens tecnológicas 

em tecnologias complexas, tal como em economias desenvolvidas. Isso porque regiões que são 

mais diversificadas e desenvolvem tecnologias difíceis de serem replicáveis focam o 

crescimento em torno de novas tecnologias com base em vantagens tecnológicas cumulativas e 

rendas quase monopolistas (MEWES; BROEKEL, 2022). Além disso, a busca por expansão da 

renda leva os atores regionais a construir possibilidades complexas da produção do 

conhecimento tecnológico e, por consequência, a diversidade de capacidades das quais as 

tecnologias complexas são derivadas (ANTONELLI et al., 2017; ANTONELLI; CRESPI; 

QUATRARO, 2020). 

Esse resultado é bastante similar ao encontrado por Balland e outros (2018) que 

concluem que o efeito da complexidade tecnológica regional é positivo na entrada das regiões 

em novas especializações tecnológicas que, no entanto, podem ser difíceis de reproduzirem 

espacialmente. De forma semelhante, Antonelli e outros (2017) e Antonelli, Crespi e Quatraro 

(2020) destacam que a complexidade tecnológica contribui positivamente para a atualização da 

base tecnológica regional na Europa. Logo, acrescentamos novas evidências sobre o papel da 

complexidade tecnológica regional no fomento à diversificação tecnológica regional, em 

particular no caso brasileiro e, portanto, confirmamos a hipótese 2 deste estudo. 

No que tange à variável que representa a conexão inter-regional da tecnologia (Modelo 

3), o coeficiente é significativo ao nível de 1% e o sinal teórico esperado, a saber: quanto maior 

as ligações entre distintas regiões maior a probabilidade de diversificação tecnológica regional. 

Nesse caso, a produção colaborativa entre as distintas regiões no Brasil, em média, pode 
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apresentar efeitos favoráveis à entrada das regiões em novas vantagens tecnológicas em 

períodos posteriores. Em tese, regiões que buscam ampliar o conhecimento por meio 

conhecimento inter-regional, aumenta a probabilidade de que essas conexões impulsionem e 

atualizem a produção do conhecimento tecnológico local e, então, a diversificação tecnológica 

regional.  

Nossos resultados dialogam com Ascani e outros (2020), Whittle, Lengyel e Kogler 

(2020) e Balland e Boschma (2021b) que argumentam que conexões inter-regionais são capazes 

de fornecer acesso a tecnologias cruciais que podem combater ou evitar a tendência das regiões 

ficarem presas em determinada trajetória tecnológica. Além disso, as conexões inter-regionais 

podem compensar as capacidades fracas ou ausentes em uma determinada região favorecendo 

o desenvolvimento de novas atividades inventivas-inovativas e especializações tecnológicas 

(BARZOTTO et al., 2019; NONI; ORSI; BELUSSI, 2018; TAVASSOLI; CARBONARA, 

2014; WANZENBÖCK; PIRIBAUER, 2018). Assim, acrescentamos uma nova evidência sobre 

o papel das conexões inter-regionais no processo de diversificação tecnológica regional no 

Brasil e, portanto, confirmamos a Hipótese 3 deste estudo. 

Por fim, nossos resultados mostram que o desenvolvimento de novas especializações 

tecnológicas regionais no Brasil é influenciado pelo tamanho da tecnologia e pelo crescimento 

econômico regional. Esses resultados são estatisticamente significativos em todas as regressões 

realizadas (Modelo 4 e 5), e evidenciam que as regiões brasileiras desenvolvem novas 

vantagens tecnológicas quanto maior for a dimensão das distintas áreas tecnológicas presentes 

em uma patente e na sua estrutura econômica. Esse resultado replica achados em regiões de 

economias desenvolvidas, em particular, na União Europeia. Balland e outros (2018), por 

exemplo, constatam a influência positiva e estatisticamente significativa do tamanho da 

tecnologia e crescimento econômico. Segundo os autores, quanto maior o número de classes de 

patentes e o crescimento econômico maior será a probabilidade de uma região entrar em uma 

nova especialização tecnológica na Europa.   

Portanto, nossas evidências para as regiões brasileiras corroboram com esses achados 

para as regiões europeias relativos aos efeitos positivos do tamanho da base tecnológica e do 

dinamismo econômico das regiões sobre a diversificação regional.  
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3.4.2 Desenvolvimento de novas especializações tecnológicas regionais: Macrorregiões 

selecionadas 

No Brasil a produção da atividade tecnológica inventiva é caracterizada por ser espacialmente 

concentrada nas macrorregiões Sul e Sudeste (ALBUQUERQUE et al., 2002; 

MONTENEGRO; GONÇALVES; ALMEIDA, 2011), que favorece um regime de polarização 

tecnológica do tipo Norte-Sul (GONÇALVES, 2007). Considerando essa fotografia da 

produção inventiva-inovativa, torna-se pertinente dividir a amostra em dois grupos de 

macrorregiões: Grupo I – G1 (Sul e Sudeste) e Grupo II – GII (Norte, Nordeste e Centro-Oeste) 

e replicar as estimações anteriores de acordo com esses dois grupos. Os resultados são 

apresentados na Tabela III.3. 

Tabela III.3 - Entrada de novas especializações tecnológicas no Brasil, por grupo de macrorregiões  

selecionadas (2000-2011) 

Variável dependente: 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑀𝑟𝑗𝑡 = 1         

Variáveis  

Modelo 1 

(Completo) 

Modelo 2 

(Completo) 

GI: (S e SE) GII: (N, NE e CO) 

Densidade-Relacionamento tecnológico -1,1596*** 

(0,0724) 

-1,0165*** 

(0,1321) 

Complexidade tecnológica regional 0,0199*** 

(0,0052) 

0,0078* 

(0,0041) 

Conexão inter-regional da tecnologia 0,0007*** 

(0,0001) 

0,0006 

(0,0006) 

Crescimento econômico 0,1019*** 

(0,0092) 

0,0217** 

(0,0100) 

Tamanho da tecnologia 0,0260*** 

(0,0089) 

0,0476*** 

(0,0094) 

Constante 0,0184 

(0,0363) 

-0,0132 

(0,0391) 

Observações 19.463 11.278 

R² 0,0321 0,0147 

Número de ID 6.772 4.696 

Fonte: Dados do INPI (2021) e IBGE (2021). Elaboração própria (2022) com base no programa Stata 

16.0. 
Notas: Erros-padrão entre parênteses.  

Os coeficientes são estatisticamente significativos: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 

Conforme a Tabela III.3, o coeficiente da variável Densidade-Relacionamento 

tecnológico é negativo e estatisticamente significativo ao nível de 1% em ambos os grupos GI 

(Sul e Sudeste) e GII (Norte, Nordeste e Centro-Oeste), sugerindo que o estímulo à proximidade 

tecnológica pode induzir, pelo menos no curto prazo, a redução da probabilidade de entrada das 
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regiões em novas especializações tecnológicas, tanto nas mesorregiões localizadas no GI como 

no GII. Essa evidência reforça os achados encontrados na subseção anterior que demonstra 

que a capacidade de uma economia regional de criar novas especializações tecnológicas é 

menos provável quando sua estrutura tecnológica apresenta maior grau de relacionamento 

tecnológico. Assim, não encontramos diferenças nessa relação para os dois grupos de 

macrorregiões selecionadas com a média nacional.  

Já a variável que representa a sofisticação tecnológica regional, encontramos 

sustentação do efeito positivo e estatisticamente significativo ao nível de 1% no grupo GI e 

10% no GII. De modo semelhante ao encontrado nas regiões brasileiras de forma geral, esse 

resultado indica que, em média, possuir tecnologias mais complexas, pela maior diversidade e 

raridade da tecnologia simultaneamente, amplia a probabilidade de entrada em novas 

especializações tecnológicas em períodos futuros para os dois grupos de macrorregiões GI e 

GII. Esse efeito reflete que regiões que apresentam maiores níveis de complexidade tecnológica 

buscam adquirir benefícios econômicos em seu processo de diversificação tecnológica regional 

e, portanto, fontes de vantagens tecnológicas para as regiões em que são geradas as novas 

especializações (BALLAND; RIGBY, 2017; MEWES; BROEKEL, 2022). 

No que toca o coeficiente da variável conexão inter-regional da tecnologia para o 

conjunto de macrorregiões selecionadas, nossos resultados reforçam os encontrados 

anteriormente e ilustram que esse efeito é positivo e estatisticamente significativo ao nível de 

1% apenas no grupo GI. Isto é, as macrorregiões Sul e Sudeste ao adquirir capacidades 

relevantes por meio de conexões com outras regiões apresenta uma maior probabilidade de 

diversificação tecnológica. O grupo GII também apresenta associação positiva entre a conexão 

inter-regional da tecnologia e entrada de novas especializações tecnológicas regionais, porém 

não exibe significância estatística.  

Uma possível explicação da falta de significância estatística do grupo GII pode ser 

devido à baixa produção inventiva-inovativa na grande extensão das macrorregiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste, em particular em regiões distantes dos eixos dinâmicos e urbanizados 

das cidades polos. De acordo com Montenegro, Gonçalves e Almeida (2011), essas 

macrorregiões exibem grande espaços vazios e estagnados da produção inventiva-inovativa no 

país. As razões para a maior concentração da atividade tecnológica no Sul-Sudeste do Brasil 
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estão relacionadas de acordo com Gonçalves (2007) aos requisitos locacionais para a mudança 

técnica. Isto é, nem todos os centros tecnológicos dinâmicos brasileiros são totalmente 

articulados e funcionalmente integrados a centros menores. Estes muitas vezes carecem de 

requisitos locacionais, como base industrial diversificada, escala urbana, P&D universitário e 

empresarial e recursos humanos qualificados. 

Com relação aos coeficientes das variáveis crescimento econômico e tamanho da 

tecnologia, o sinal teórico esperado permanece positivo e estatisticamente significativo nos 

grupos GI e GII (para variável crescimento econômico), corroborando com a compreensão que 

o estímulo à expansão de áreas tecnológicas presentes na patente e crescimento econômico 

regional tendem a ampliar a diversificação tecnológica, tal como em economias desenvolvidas 

(BALLAND; RIGBY, 2017).  

Portanto, os resultados encontrados aqui são amplamente similares aos relatados na 

subseção anterior. Ou seja, o efeito negativo da densidade-relacionamento tecnológico da 

probabilidade de entrada das regiões em novas especializações tecnológicas é mantido, 

enquanto a complexidade tecnológica, o tamanho da tecnologia e o crescimento econômico 

desempenham papel crítico no desenvolvimento de novas vantagens tecnológicas regionais 

tanto no grupo das macrorregiões Sul e Sudeste, como no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Embora o efeito da conexão inter-regional seja positiva em ambos os grupos de macrorregiões 

analisados, esse padrão é estatisticamente significativo apenas no grupo de macrorregiões Sul 

e Sudeste. O efeito “região periférica” explica porque as regiões do Grupo II não conseguem 

explorar o importante papel dos transbordamentos espaciais do conhecimento tecnológico para 

as capacitações inventivas-inovativas locais.   

 

3.4.3 Desenvolvimento de novas especializações tecnológicas regionais: PTec 

Para verificar o efeito da densidade-relacionamento tecnológico, complexidade tecnológica e 

conexão inter-regional da tecnologia sobre a entrada em novas especializações tecnológicas e 

o papel diferenciado nas sub-regiões no Brasil, repetimos as estimativas separadamente, 

classificando as regiões brasileiras segundo a tipologia sub-regional do padrão tecnológico 

(PTec) (Alta tecnologia, Estacionária, Desenvolta e Baixa tecnologia). O objetivo é captar 
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possíveis implicações das variáveis de interesse de acordo com o padrão tecnológico presente 

nas sub-regiões descritas no PTec, haja vista a grande heterogeneidade estrutural regional da 

tecnologia no Brasil. As estimativas são relatadas na Tabela III.4. 

Tabela III.4 - Entrada de novas especializações tecnológicas no Brasil, por grupo de sub-regiões da 

tipologia PTec (2000-2011) 

Variável dependente: 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑀𝑟𝑗𝑡 =1       
 

Variáveis 

Modelo 1 

(Completo) 

Modelo 2 

(Completo) 

Modelo 3 

(Completo) 

Modelo 4 

(Completo) 

Alta tecnologia Estacionária Desenvolta 

Baixa 

tecnologia 

Densidade-Relacionamento 

tecnológico 

-1,2807*** 

(0,0884) 

-1,1719*** 

(0,1239) 

-0,6243*** 

(0,1411) 

-0,5045 

(0,5114) 

Complexidade tecnológica 

regional 

0,0370*** 

(0,0101) 

0,0196*** 

(0,0052) 

0,0029 

(0,0060) 

-0,0114 

(0,0137) 

Conexão inter-regional da 

tecnologia 

0,0004*** 

(0,0001) 

0,0019** 

(0,0009) 

-0,0001 

(0,0008) 

-0,0028 

(0,0049) 

Crescimento econômico 0,1483*** 

(0,0160) 

0,0200* 

(0,0103) 

0,0493*** 

(0,0133) 

0,0156 

(0,0202) 

Tamanho da tecnologia 0,0282** 

(0,0136) 

0,0272*** 

(0,0100) 

0,0435*** 

(0,0111) 

0,0296* 

(0,0171) 

Constante 0,0215 

(0,0581) 

0,1101** 

(0,0428) 

-0,1074** 

(0,0474) 

-0,0660 

(0,0663) 

Observações 10.680 10.444 7.483 2.134 

R² 0,0463 0,0176 0,0075 0,0110 

Número de ID 3.630 3.981 2.781 1.076 

EntrarMrjt = 1 (Entrar em novas 

especializações tecnológicas 

regionais) 
14,72% 7,21% 6,54% 2,97% 

Fonte: Dados do INPI (2021) e IBGE (2021). Elaboração própria (2022) com base no programa Stata 

16.0. 
Notas: Clusterização do erro padrão em nível mesorregião e classe tecnológica) entre parênteses.  

Os coeficientes são estatisticamente significativos: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 

É possível perceber que a diversificação tecnológica regional no Brasil, não ultrapassa 

os 15% ao longo dos onze anos (TABELA III.4; última linha) em nenhum grupo de sub-regiões 

da tipologia PTec. A maior diversificação, 14,72%, ocorre nas sub-regiões do grupo Alta 

tecnologia  em períodos após 2000-2002. A diversificação fica progressivamente rarefeita nos 

demais grupos: 7,21% no grupo Estacionária, 6,54% Desenvolta e apenas 2,97% no Grupo 

Baixa tecnologia. Logo, desenvolver uma nova especialização tecnológica regional é – em 

média – mais frequente na sub-região Alta tecnologia, onde está a maior concentração da 



187 

 

 

atividade tecnológica per capita no Brasil. Esse resultado revela que regiões que exibem alta e 

média produção da patente per capita tendem a diversificar com maior frequência em novas 

tecnologias, quando comparadas às regiões que exibem menor atividade tecnológica inventiva 

no país.  

O sinal do coeficiente da variável densidade-relacionamento tecnológico é negativo e 

apresenta significância estatística ao nível de 1% nas sub-regiões Alta tecnologia, Estacionária 

e Desenvolta. Esse resultado converge com os resultados encontrados anteriormente nas outras 

escalas regionais. Por outro lado, apesar do sinal deste coeficiente ser negativo na sub-região 

Baixa tecnologia, a mesma não foi significativa. Esse resultado mostra que o relacionamento 

tecnológico pode não ter o mesmo efeito na diversificação tecnológica regional no Brasil e a 

falta de significância pode estar relacionada à baixa capacidade regional de produção do 

conhecimento tecnológico inventivo-inovativo nas sub-regiões Baixa tecnologia.  

Neste contexto, nossos resultados sugerem que a política regional também deve levar 

em conta a capacidade de inovação das regiões, uma vez que densidade tecnológica pode não 

ser propulsor e estimular a diversificação sinérgica relacionada, especialmente em regiões 

distantes da fronteira tecnológico onde a capacidade de inovação e invenção tende a ser baixa. 

Logo, podemos sugerir que para sub-regiões distantes da fronteira tecnológica internacional, a 

estratégia em ampliar tecnologias relacionadas cujo objetivo seja favorecer a entrada de novas 

especializações tecnológicas pode não ser tão benéfica no curto/médio prazo devido às 

oportunidades de diversificação que elas podem não oferecer.  

Conforme mencionado, embora a diversificação em áreas próximas (tecnológicas, 

setoriais e industriais) seja o trivial, o efeito limitante de medidas de densidade é identificado 

nos estudos sobre os determinantes da diversificação regional, em particular nas regiões 

europeias. Xiao, Boschma e Andersson (2018), por exemplo, demonstram que a proximidade 

industrial desempenha papel limitante na entrada em novas especializações produtivas nas 

regiões industriais europeias. Os autores identificam que regiões que concentram polos de 

conhecimento e tecnologia vinculadas à atividade manufatureira de média e baixa tecnologia, 

bem como setores de serviços menos intensivos em conhecimento, o efeito da proximidade  

industrial é negativo na entrada em novas especializações industriais. Assim, é menos provável 

que novas indústrias surjam em regiões com presença já estabelecida de atividades industriais 

relacionadas nessas localidades. 
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No que toca ao coeficiente da variável complexidade tecnológica regional, seu sinal é 

positivo e significativo ao nível de 1% apenas para as sub-regiões Alta tecnologia e 

Estacionária. Isso evidencia que a não-ubiquidade dessas tecnologias complexas resulta em 

uma distribuição relativamente escassa no território, o que torna difícil para os agentes das 

economias regionais desenvolverem competências nestes domínios. Portanto, essas tecnologias 

permanecem fora do alcance da maioria das regiões de baixa capacidade inventiva-inovativa 

porque faltam aos agentes locais capacidades científicas e tecnológicas para desenvolvê-las. 

A não significância estatística dessa variável nas sub-regiões Desenvolta e Baixa 

tecnologia refle a baixa sofisticação tecnológica nessas sub-regiões, as quais produzem 

tecnologias restritas a poucas áreas tecnológicas (baixa diversidade) em geral difundidas 

amplamente em muitas regiões, indicando a baixa capacidade local de desenvolver tecnologias 

raras. Além disso, a não significância pode estar relacionada a problemas de medição, mais 

graves em regiões que apresentam produção rarefeita da atividade inventiva. Inclusive, 

tecnologias complexas exigem um grande conjunto de recursos e capacitações que tornam esses 

saltos longos mais difíceis ou mesmo bloqueados.  

Com relação à variável que busca captar a influência das conexões inter-regionais da 

tecnologia, seu coeficiente é positivo e significativo ao nível de 1% na sub-região Alta 

tecnologia e de 5% na Estacionária. Logo, nas sub-regiões Alta tecnologia e Estacionária existe 

uma maior probabilidade em adquirir novas vantagens tecnológicas quando engajadas em 

vínculos inter-regionais da produção tecnológica. Isto é, essas sub-regiões se beneficiam de 

insumos de conhecimento não estritamente locais e, portanto, o processo de diversificação 

tecnológica regional pode ser expandido explorando os transbordamentos espaciais de 

conhecimento, pelo estabelecimento de vínculos dos agentes locais com agentes de outras 

regiões para obter acesso a pools de conhecimento externo. 

Há evidências na literatura sobre economia da inovação de que regiões atrasadas, em 

particular, dependem de ligações não locais para inovar porque suas próprias capacidades e 

redes locais tendem a ser fracas (FITJAR; RODRÍGUEZ‐POSE, 2011; NONI; ORSI; 

BELUSSI, 2018). Ascani e outros (2020) mostra, por exemplo, a importância da capacidade 

das regiões de capturar e reutilizar o conhecimento externo como um elemento fundamental 

para sustentar e refinar o perfil local de especialização e competitividade nas regiões italianas. 
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Barzotto e outros  (2019) identifica o papel da conexão inter-regional no processo de expansão 

da atividade inovativa em regiões atrasadas na Europa.  

No caso particular das sub-regiões Desenvolta e Baixa tecnologia, o coeficiente da 

conexão inter-regional da tecnologia apresenta sinal negativo, embora sem significância 

estatística. Esse resultado pode estar atrelado a baixa intensidade das ligações entre regiões com 

rarefeita produção do conhecimento tecnológico no Brasil, bem como a baixa densidade de 

pessoal ocupado técnico e científico nessas localidades para decodificar o conhecimento e 

reaplica-lo localmente, i.e., a baixa presença local de inventores resulta em pequena produção 

de patentes e capacidade limitada para explorar oportunidades tecnológicas latentes 

provenientes de transbordamentos inter-regionais66.  

Uma outra explicação plausível pode estar vinculada à densidade das conexões inter-

regionais no Brasil. Segundo Gonçalves, Araújo Júnior e Taveira (2018) ao longo dos anos 

2000 a 2011 houve uma tendência das regiões brasileiras estarem mais conectadas e, portanto, 

complementando o conhecimento local com o conhecimento externo, isto é, construindo 

pipelines globais67 que fortaleceram a rede de colaboração tecnológica regional no país. No 

entanto, a distribuição espacial e o fluxo do conhecimento colaborativo da produção de patentes 

entre regiões no Brasil ainda permaneceram concentrados nas macrorregiões Sul e Sudeste e 

principais eixos dinâmicos vinculados às cidades polos no país. Assim, essas conexões parecem 

que estiveram fortemente vinculadas à qualidade da vizinhança como fator essencial para o 

processo de produção e transbordamento tecnológico ressaltado por Gonçalves (2007).  

Por fim, a variável controle que representa o crescimento econômico regional, o sinal 

de seu coeficiente é positivo e significativo nas sub-regiões Alta tecnologia, Estacionária e 

Desenvolta. De acordo com o resultado se pode observar que a estrutura econômica regional 

no Brasil é importante para a sua diversificação tecnológica, especialmente aquelas com uma 

base tecnológica mais consolidada. Já, o tamanho da tecnologia demonstra ser um bom preditor 

para a entrada de uma região em uma nova especialização tecnológica para todas as sub-regiões 

 
66 Esse resultado também pode estar relacionado à capacidade dessas regiões manter vínculos colaborativos com 

outras regiões de forma permanente. Na Europa, por exemplo, Tóth e outros. (2021) evidenciou que apenas uma 

pequena fração das ligações de co-inventores entre as regiões são repetidas.  

67 Fluxos de conhecimento intrarregional dão origem ao buzz local; os fluxos inter-regionais formam global 

pipelines (GONÇALVES; ARAÚJO JÚNIOR; TAVEIRA, 2018). 
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da tipologia PTec (Alta tecnologia, Estacionária, Desenvolta e Baixa tecnologia). Isso nos deixa 

confiantes de que o tamanho da tecnologia pode ser usado como um instrumento para mapear 

o potencial das regiões brasileiras em relação às suas futuras oportunidades de diversificação 

tecnológica e, portanto, para construção de novas vantagens tecnológicas regionais, tal como 

nas regiões de economias desenvolvidas (BALLAND et al., 2018). Além disso, essa medida é 

de extrema importância, pois demonstra que mais do que a complexidade e as outras variáveis 

é preciso ter uma massa crítica de acúmulo de tecnologias para se diversificar, 

independentemente do estágio da região em termos da produção inventiva-inovativa. 

Desta forma, sugerimos que não há apenas um fator tecnológico ou regional que possa 

refletir na entrada das regiões em novas especializações tecnológicas  no Brasil, mas, diferentes 

atributos regionais e tecnológico associados a fatores intrínsecos, como a capacidade de 

acumular e transformar o conhecimento tecnológico em vantagem tecnológica regional. 

 

3.5 CONCLUSÕES 

As capacidades locais são consideradas um pilar na mudança tecnológica regional, pois 

fornecem insumos e instrumentos que uma região pode aproveitar para diversificar e, portanto, 

atualizar seu portfólio tecnológico e ampliar sua vantagem competitiva (BALLAND; 

BOSCHMA, 2021A; MONTRESOR; QUATRARO, 2017; RIGBY, 2015). Além disso, o 

acesso ao conhecimento tecnológico externo por meio, por exemplo, das conexões inter-

regionais da tecnologia são elementos fundamentais no fomento ao desenvolvimento de novas 

vantagens tecnológicas regionais (BALLAND; BOSCHMA, 2021b). No entanto, ainda há 

pouco foco nos estudos que buscam investigar o papel da densidade do relacionamento 

tecnológico, complexidade tecnológica regional e conexão inter-regional da tecnologia no 

desenvolvimento de novas especializações tecnológicas regionais e como incorporá-los em 

economias em desenvolvimento, em particular, no caso brasileiro. Uma razão plausível é que 

ainda há pouco entendimento de como essas variáveis podem afetar regiões com disparidades 

estruturais significativas dando acesso a capacidades relevantes externas, inclusive como essas 

variáveis podem afetar a construção de novas vantagens tecnológicas regionais. Para preencher 

essa lacuna, este ensaio verificou a influência da densidade tecnológica, complexidade 

tecnológica regional e conexão inter-regional da tecnologia sobre a entrada das regiões em 
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novas especializações tecnológicas, medida por pedidos de patentes de invenção no período de 

2000-2011 para mesorregiões geográficas brasileiras, em particular nos quatro grupos da 

tipologia sub-regional do padrão tecnológico brasileiro (PTec) (Alta tecnologia, Desenvolta, 

Estacionária e Baixa tecnologia). 

Em termos da proximidade tecnológica, medida pelo índice de densidade-

relacionamento, nossos resultados evidenciaram que essa variável tende a exercer efeito 

limitante na entrada das regiões em novas especializações tecnológicas no Brasil. Isso se reflete 

na persistente associação negativa e estatisticamente significativa em múltiplas escalas 

espaciais no Brasil, isto é, na média nacional, nas macrorregiões selecionadas: GI (Sul e 

Sudeste) e GII (Norte, Nordeste e Centro-Oeste) e nas sub-regiões da tipologia PTec: Alta 

tecnologia, Estacionária, Desenvolta e Baixa tecnologia. Além disso, essa associação negativa 

foi evidenciada em múltiplas escalas tecnológicas, classe de patente e seção de patentes 

seguindo o código IPC, ao longo dos anos 2000-2011 (ver APÊNDICE A).  

Uma explicação plausível apontada ao longo deste estudo foi que essa associação 

negativa entre a densidade-relacionamento tecnológico e a diversificação tecnológica regional 

pode estar associado à hipótese que as regiões brasileiras podem não estar detectando vantagens 

em diversificar em tecnologias relacionadas e próximas ao portfólio tecnológico preexistente, 

uma vez que essas tecnologias podem ser consideradas redundantes com escopo limitado de 

oportunidades tecnológicas. Nesse sentido, qualquer transbordamento de conhecimento conexo 

pode não surtir o efeito necessário sobre a construção de uma nova vantagem tecnológica, 

mesmo que tecnologias alternativas próximas (e possivelmente mais eficientes) estejam 

disponíveis. Além disso, esse efeito pode estar associado ao lock-in tecnológico e à baixa 

capacidade das regiões em construir novas especializações tecnológicas que extrapolem as suas 

vantagens tecnológicas reveladas preexistentes. 

Uma segunda descoberta refere-se ao papel da complexidade tecnológica regional como 

um importante motor na entrada de novas especializações tecnológicas regionais no Brasil, 

sobretudo, nas sub-regiões Alta tecnologia e Estacionária da tipologia PTec. Nossos resultados 

evidenciaram que a complexidade tecnológica regional fornece instrumentos que favorecem a 

construção de novas vantagens tecnológicas no país. Essas evidências ressaltam a importância 

de construir um conjunto diversificado de capacidades tecnológicas não-ubíquas, i.e., 

relativamente raras ou difíceis de imitar. Logo, o nível de complexidade tecnológica da região 
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provou ser notavelmente bem-sucedido em explicar a entrada das regiões em novas 

especializações tecnológicas. As regiões que são favorecidas em sua diversificação pela maior 

complexidade de suas tecnologias são aquelas com níveis mais altos da atividade inventiva-

inovativa no Brasil. 

Evidenciamos também a associação positiva entre a conexão inter-regional da 

tecnologia e entrada das regiões brasileiras em novas especializações tecnológicas. Esse 

resultado revelou que o desenvolvimento tecnológico colaborativo entre distintas regiões 

brasileiras favorece a diversificação tecnológica regional, em particular, nas sub-regiões com 

maior produção da atividade inventiva-inovativa, Alta tecnologia e Estacionária, bem como no 

grupo sub-regiões pertencentes às macrorregiões que concentram a produção tecnológica no 

país (Sul e Sudeste). Logo, as regiões brasileiras quando engajadas em vínculos colaborativos 

com outras regiões tendem a se beneficiar de pools de conhecimento externo, ampliando a 

probabilidade de construção em novas vantagens tecnológicas regionais. 

Em suma, como pôde ser observado no decorrer do capítulo, os dados mostraram que a 

proximidade tecnológica tende a diminuir a probabilidade de entrada em novas especializações 

tecnológicas regionais no Brasil, já a complexidade tecnológica regional e conexão inter-

regional da tecnologia favorecem a probabilidade de diversificação tecnológica regional no 

país, medida pela entrada em novas vantagens tecnológicas reveladas. De modo semelhante, o 

crescimento econômico regional e tamanho da tecnologia demonstram ser importantes 

preditores no desenvolvimento de novas especializações tecnológicas no país. Quanto a esses 

aspectos, sugerimos a necessidade em ampliar a massa crítica da produção tecnológica regional 

no Brasil. Além disso, é preciso levar em conta a capacidade de inovação das regiões brasileiras, 

uma vez que isso pode ser importante para estimular diversificação e para evitar potencial 

aprisionamento a trajetórias com reduzidas oportunidades tecnológicas, especialmente em 

regiões fora do eixo dinâmico do grupo Alta tecnologia onde a capacidade de invenção e 

inovação é alta. 

Neste contexto, nossos resultados têm implicações importantes para o desenho de 

políticas públicas. Em primeiro lugar, eles revelam uma heterogeneidade considerável nas 

forças propulsoras da diversificação tecnológica regional no Brasil. Essas diferenças nos perfis 

de entrada em novas especializações tecnológicas nas distintas sub-regiões colocam questões 
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significativas para a elaboração, estratégias e reflexões sobre a política de desenvolvimento 

regional no país. 

Em segundo lugar, estamos convencidos que práticas de benchmarking derivadas de 

regiões com bom desempenho econômico e tecnológico, cujo objetivo seja ampliar a 

diversificação tecnológica regional pode não surtir efeitos homogêneos no extenso território 

brasileiro. A título de exemplo, a densidade-relacionamento tecnológico pode atuar muito mais 

como uma barreira à diversificação tecnológica regional do que propulsora da entrada das 

regiões em novas vantagens tecnológicas, tal como propõe os instrumentos e estratégias de 

especialização inteligente – Smart Specialization – na União Europeia (BALLAND et al., 

2018). Logo, ratificamos que não existe um modelo de política pública de tamanho e formato 

ótimo para todos os territórios (TÖDTLING; TRIPPL, 2005), pois é difícil copiar ou imitar um 

modelo de sucesso de outro lugar, e novas trajetórias muitas vezes surgem de forma espontânea 

e inesperada no espaço ou por meio de instrumentos direcionadores de políticas públicas. 

Terceiro, constatamos que regiões que apresentam maior sofisticação tecnológica no 

Brasil tendem a apresentar uma maior probabilidade em desenvolver novas especializações 

tecnológicas regionais. Isso pode traduzir em melhores desempenhos tecnológicos futuros. Ao 

fazê-lo, o foco das políticas públicas de apoio ao desenvolvimento tecnológico no Brasil pode 

incorporar além de estratégias de agenda geral de desenvolvimento e autonomia tecnológica, 

objetivos e metas específicas em termos regionais e tecnológicos. Ou seja, a partir das análises 

dos nossos painéis, as sub-regiões de Alta tecnologia e Estacionária, em particular, podem 

direcionar esforços em tecnologias mais complexas no país, tais como68: Nanotecnologia; 

Disposições para a produção direta de energia elétrica de reações de fusão ou fissão; Projéteis 

ou mísseis autopropulsionados; Tecnologia das microestruturas. Essa estratégia pode criar um 

ambiente que possibilite uma política de baixo para cima, onde as regiões podem alavancar suas 

capacidades existentes para desenvolver novas vantagens em atividades tecnológicas de alto 

valor agregado. 

Quarto, os formuladores de políticas públicas podem criar instrumentos que fortaleçam 

as conexões inter-regionais da tecnologia cujo objetivo seja a mudança regional em direção à 

 
68 Em média, essas tecnologias apresentam a maior índice de complexidade do conhecimento tecnológico no Brasil 

no período 2009-2011 (para mais informações ver estrutura metodológica do Product Complexity Index 

desenvolvido por Hidalgo e Hausmann (2009)).  
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entrada em novas vantagens tecnológicas. As conexões inter-regionais da tecnologia podem 

fornecer acesso a competências tecnológicas externas e abrir oportunidades para atividades de 

maior valor agregado nas redes regionais de produção tecnológica no país. No caso das sub-

regiões com menor produção tecnológica no Brasil, i.e., sub-regiões Desenvolta e de Baixa 

tecnologia do PTec, é notório que elas sofrem com redes mais fragilizadas da produção do 

conhecimento tecnológico no país (GONÇALVES; ARAÚJO JÚNIOR; TAVEIRA, 2018). 

Isso é problemático porque muitas vezes é difícil construir (pelo menos no curto prazo) vínculos 

inter-regionais que favoreçam o desenvolvimento de novas vantagens tecnológicas.  

As possíveis soluções para estas sub-regiões, em especial para as Desenvoltas, com 

maior potencial para o catching up, consistem em facilitar o acesso a recursos e estruturas de 

apoio junto a regiões com um aparato institucional mais consolidado. No entanto, o influxo de 

conhecimento e recursos muitas vezes são difíceis devido à baixa atratividade da região para 

atores externos (por exemplo, mão de obra altamente qualificada, instituições científicas e 

tecnológicas inovadoras, atividades econômicas de alto valor agregado). Uma possível 

estratégia vinculada a esse grupo de sub-regiões consiste na construção de políticas públicas 

articuladas que visem aumentar a atratividade regional, por exemplo, expansão de serviços 

públicos, condições para fazer negócios, desenvolvimento de uma identidade regional para 

atrair e reter empresas, instituições e mão de obra qualificada, como proposto por Trippl, 

Grillitsch e Isaksen (2018). Acontece que no Brasil, a grande extensão das regiões dificulta o 

adensamento da rede urbana, o que significa que essas regiões ainda têm um longo caminho a 

percorrer para se transformarem em produtoras  de tecnologia e se desvencilharem das amarras 

do atraso tecnológico.  

O caso das de Baixa tecnologia o problema é mais complexo, pois as economias locais 

não possuem, em geral, economias de escala suficiente nem para atividades produtivas 

eficientes e muito menos para atividades tecnológicas. Um primeiro passo para saírem dessa 

armadilha é o adensamento da rede urbana, num esquema à la Christaller, de tal forma a 

desenvolver uma economia regional policêntrica. Isto já foge do escopo do trabalho. 

Por fim, reconhecemos que este ensaio apresenta limitações a serem superadas. Embora 

os dados de patentes são uma fonte rica de informações, pode haver outras fontes de 

conhecimento tecnológico incorporadas, por exemplo, em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), 

atividade econômicas e qualificação pessoal que podem ser altamente relevantes para 
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diversificação regional e que não são absorvidas por dados de patentes. Isso se aplica 

especialmente nas regiões atrasadas (tecnológica e economicamente) e nas menos urbanizadas 

no país, onde grande parte da produção de conhecimento relevante para a atividade produtiva é 

de natureza intangível de aprender fazendo e, portanto, não formalizada em registro de patentes. 

Assim, análises adicionais usando dados de P&D, aglomerações ou arranjos produtivos locais, 

comércio internacional, vínculos colaborativos entre universidade-empresa e fluxo de 

trabalhadores podem ser úteis para identificar potenciais da mudança regional no Brasil.  

Dessa forma, como direções futuras para pesquisas, este ensaio aponta para a 

necessidade de empregar metodologias e dados alternativos sobre a produção tecnológica 

inventiva que possibilitem verificar os determinantes da mudança regional, em particular a 

construção de novas vantagens tecnológicas regionais no Brasil. Além disso, os estudos e 

direcionamento de políticas públicas que visem apoiar a diversificação em tecnologias 

relacionadas devem ir além dos esforços para identificar atividades tecnologicamente próximas 

e, em vez disso, também pensar no horizonte temporal necessário para que as vantagens 

potenciais da proximidade tecnológica possam ser exploradas e desenvolvidas a partir da base 

produtiva local. 

Nesse contexto, diversificar em tecnologias que não sejam relacionadas pode ser 

benéfica em certas circunstâncias. Mas como é bem evidenciado pela literatura, diversificar 

para tecnologias mais distantes da base de conhecimento local e mais complexas não é o 

caminho mais fácil para a diversificação. Como realizá-la com eficácia ainda continua sendo 

uma questão em aberto na literatura. Os investimentos em P&D e educação ou em tecnologias 

facilitadoras essenciais podem ser um meio recomendável para apoiar a diversificação 

tecnológica regional (MONTRESOR; QUATRARO, 2017). Fatores externos também podem 

induzir a diversificação tecnológica não relacionada às regiões, como as empresas 

(multinacionais) que vêm de outras regiões/países (CRESCENZI; GAGLIARDI; 

IAMMARINO, 2015; ELEKES; BOSCHMA; LENGYEL, 2019; NEFFKE; HENNING; 

BOSCHMA, 2011), os migrantes altamente qualificados que trazem novos ideias e novas 

experiências para o território (CAVIGGIOLIA; JENSEN; SCELLATO, 2020; FASSIO; 

VENTURINI; MONTOBBIO, 2019) ou as ligações inter-regionais (relações comerciais, redes 

de pesquisa, outros) que podem fornecer acesso a recursos que estão faltando em uma 

determinada região (BALLAND; BOSCHMA, 2021b). 
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Assim, identificar quais intervenções de políticas públicas são importantes e eficazes 

para a ampliação da diversificação tecnológica regional no Brasil é uma questão para análise 

futura. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A -  Robustez dos modelos estimados 

Na Tabela III.A apresentamos sete especificações econométricas alternativas para testar a 

robustez dos nossos resultados. Isto é, analisar o efeito da densidade do relacionamento 

tecnológico, complexidade tecnológica regional e conexão inter-regional da tecnologia na 

entrada de novas especializações tecnológicas regionais no Brasil no período recente (2000-

2011). 

Executamos quatro conjuntos distintos de verificações de robustez baseado em 

Boschma, Balland e Kogler (2014): (i) usamos medidas alternativas de densidade-

relacionamento tecnológico como variável independente; (ii) excluímos observações com 

valores extremos da produção tecnológica regional (outlier regional e tecnológico); (iii) usamos 

métodos econométricos alternativos ao modelo de dados em painel de probabilidade linear 

utilizado ao longo do ensaio; (iv) agregamos a escala tecnológica de classe de patentes (130) 

para seção de patentes (8) de acordo com os códigos IPC. 

No que toca aos modelos 1-3, reestimamos a Equação 16.III substituindo a variável 

relacionamento tecnológico baseado em Balland et al. (2018) pela medida fidedigna do 

relacionamento tecnológico presente no pedido de patente de invenção no Brasil. O 

relacionamento tecnológico (alt) é calculado a partir dos dados de patentes em sua forma estrita, 

isto é, não utilizamos o valor estimado da proximidade tecnológica, mas a proximidade que as 

áreas tecnológicas estão distribuídas em um documento do pedido de patente de invenção de 

acordo com as informações prestadas à Base de Dados Estatísticos de Propriedade Intelectual 

(BADEPI) vinculada ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI).  

O coeficiente do relacionamento tecnológico (alt) é negativo e estatisticamente 

significativo a 1%. Indicando que o relacionamento é negativamente correlacionado com a 

entrada de novas especializações tecnológicas regionais no Brasil. Interessante notar que a 

variável relacionamento tecnológico mantém sinal negativo e significância estatística, seja ela 

estimada ou calculada a partir do portfólio de áreas tecnológicas presentes na patente no Brasil.  

Em cima disso, verificamos se nossos resultados são sensíveis por outliers tecnológicos 

e regionais. Removemos as regiões e áreas tecnológicas que apresentam mais de 10% (decil 
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superior) da participação da produção de patentes no Brasil (Modelo 2 e 3). Os resultados 

encontrados para a Equação 16.III mantém robustez e significância estatística em todas as 

variáveis de interesse. Tal resultado sinaliza que a entrada de novas especializações 

tecnológicas regionais no Brasil é influenciada negativamente pelo relacionamento tecnológico 

e positivamente pela complexidade tecnológica regional e conexão inter-regional da tecnologia, 

mesmo ao remover da amostra as regiões e tecnologias com maiores níveis da produção 

inventiva. 

Os modelos 4-6 dizem respeito a métodos alternativos de estimação. No primeiro 

momento, considerando a natureza binária da variável dependente (𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑀𝑟𝑗𝑡) reestimamos a 

Equação 16.III a partir dos modelos  não lineares: Probit (modelo 4) e Logit (modelo 5). 

Conforme mencionado, as propriedades estatísticas dos coeficientes estimados em dados em 

painel de efeito fixo para modelo Probit ainda são desconhecidas (BOSCHMA; BALLAND; 

KOGLER, 2014), por esse motivo estimamos o modelo Probit para dados em painel de efeito 

aleatório e Logit para efeito fixo. A partir dos resultados das verificações de robustez, o papel 

do relacionamento tecnológico (baseline), complexidade tecnológica regional e conexão inter-

regional da tecnologia mantém sinais semelhantes às estimativas anteriores e foram 

significativos ao nível de 1% de significância para ambos os modelos estimados.  

Adicionalmente, reestimamos a Equação 16.III utilizando o método dos mínimos 

quadrados ordinários (dados empilhados; modelo 6), seguindo parte da literatura relacionada 

(ver QUADRO III.1). Todos os sinais dos coeficientes estimados mantêm semelhança aos 

anteriores, com exceção da variável relacionamento tecnológico que perde significância 

estatística. Por fim, agregamos os códigos de patentes de acordo com seção IPC (A-H), 

seguindo a unidade de análise tecnológica do ensaio II. Reestimamos a Equação 16.III 

utilizando o modelo baseline. De forma semelhante, os sinais dos coeficientes estimados das 

variáveis explicativas e controles, bem como a significância estatística seguem os modelos 

estimados anteriores, com exceção da variável conexão inter-regional da tecnologia que perde 

significância estatística.  

Assim, a partir dos resultados expressos na Tabela III.A podemos sugerir que o papel 

da complexidade tecnológica regional e conexão inter-regional atuam, em grande medida, como 

propulsores na entrada de novas especializações tecnológicas regionais no Brasil. Por outro 
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lado, na maior parte dos modelos estimados alternativos, o relacionamento tecnológico atua 

muito mais como limitante para construção de novas vantagens tecnológicas regionais do que 

impulsionadora da diversificação tecnológica regional no Brasil. Logo, mantemos as principais 

conclusões em termos do efeito das variáveis relacionamento tecnológico, complexidade 

tecnológica regional e conexão inter-regional da tecnologia na mudança tecnológica regional 

no Brasil no período considerado neste ensaio. 
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Tabela III.A - Entrada de novas especializações tecnológicas regionais no Brasil, 2000-2011 – Análise de robustez 

Variável dependente: 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑀𝑟𝑗𝑡     
 

    

Variáveis 

 

Densidade-Relacionamento tecnológico (alt) 
Modelo completo (baseline) 

Dados 

empilhado 

Modelo completo 

(baseline) 

Seção de patentes Densidade-

Relacionamento 

tecnológico 

alternativo 

Outlier 

Regional Tecnológico Probit Logit MQO 
Dados em painel  

(E.f. Fixo) 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 

Relacionamento tecnológico (alt) -0,8113*** 

(0,0583) 

-1,0816*** 

(0,0641) 

-1,1116*** 

(0,0634) 

       

Relacionamento tecnológico (baseline)      -0,6335*** 

(0,2391) 

-1,1087*** 

(0,4291) 

-0,0288 

(0,0388) 

-0,1579** 

(0,0617) 

Complexidade tecnológica regional  0,0136*** 

(0,0034) 

0,0134*** 

(0,0034) 

0,2536*** 

(0,0141) 

0,4638*** 

(0,0259) 

0,0410*** 

(0,0022) 

0,0188** 

(0,0096) 

Conexão inter-regional da tecnologia  0,0006*** 

(0,0002) 

0,0008*** 

(0,0001) 

0,0014*** 

(0,0003) 

0,0024*** 

(0,0005) 

0,0003*** 

(0,0000) 

0,0034 

(0,0036) 

Crescimento econômico  0,0714*** 

(0,0069) 

0,0680*** 

(0,0068) 

0,2107*** 

(0,0230) 

0,3905*** 

(0,0417) 

0,0303*** 

(0,0038) 

0,0787** 

(0,0332) 

Tamanho da tecnologia  0,0340*** 

(0,0067) 

0,0329*** 

(0,0067) 

0,2681*** 

(0,0107) 

0,4861*** 

(0,0197) 

0,0406*** 

(0,0014) 

0,0687*** 

(0,0102) 

Constante 0,2714*** 

(0,0102) 

0,0104 

(0,0273) 

0,0258 

(0,0272) 

-2,9784*** 

(0,0741) 

-5,3498*** 

(0,1362) 

-0,1009*** 

(0,0102) 

-0,3248*** 

(0,0782) 

Observações 30.741 30.385 30.565 30.741 30.741 30.741 2.608 

R² 0,0131 0,0238 0,0262 - - 0,0542 0,0244 

Número de ID 11.468 11.347 11.462 11.468 11.468 - 944 

Fonte: Dados do INPI (2021) e IBGE (2021). Elaboração própria (2022) com base no programa Stata 16.0. 
Notas: Erros-padrão entre parênteses.  

Os coeficientes são estatisticamente significativos: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta tese buscou investigar a dinâmica espacial da atividade tecnológica no Brasil ao longo dos 

anos 2000 a 2011. Identificamos o padrão sub-regional da produção tecnológica, analisamos 

como a especialização tecnológica regional evoluiu comparativamente entre as regiões 

brasileiras, em particular em relação a outras regiões com estruturas tecnológicas semelhantes 

e verificamos um conjunto de fatores tecnológicos e regionais que influenciam a entrada de 

novas especializações tecnológicas regionais no país. Essas questões foram abordadas a partir 

de três ensaios independentes e articulados entre si, fundamentados do ponto de vista teórico-

analítico da Geografia Econômica Evolucionária (GEE). Utilizamos como principal fonte a 

base de dados 40.560 processos de pedidos de patentes com inventores residentes no Brasil do 

Banco de Dados Estatísticos de Propriedade Intelectual (BADEPI) do Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial (INPI). As evidências apresentadas ampliaram as discussões não só 

quanto à dinâmica espacial da atualização tecnológica regional, como também corroborou 

estudos anteriores. As principais conclusões dos ensaios podem ser resumidas da seguinte 

forma. 

No primeiro ensaio construímos a tipologia sub-regional do padrão tecnológico 

brasileiro (PTec) baseado nos aspectos metodológicos da tipologia sub-regional da Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) no Brasil (BRASIL, 2012). A PTec registrou 

a fotografia do estágio atual da atividade tecnológica no âmbito sub-regional no Brasil e serviu 

como base para caracterizar o comportamento, padrões e desempenho tecnológico no país.  

Quatro foram as sub-regiões identificadas no PTec. O primeiro grupo foi a sub-região 

Alta tecnologia (30 mesorregiões) composta exclusivamente por mesorregiões inseridas nas 

macrorregiões Sudeste e Sul. Esse grupo coincidiu, em sua maioria, com os contornos 

geográficos do polígono industrial identificado por Diniz (1993) e dos polos industriais 

identificados por Lemos e outros. (2003). O segundo grupo foi a Estacionária marcada por 

valores intermediários dos pedidos de patentes de invenção per capita e médias ou baixo 

dinamismo tecnológico, identificada pelo crescimento da taxa de patente per capita entre os 

anos 2000 a 2011. Esse grupo foi composto por 36 mesorregiões dispersas no território 

brasileiro, sendo quinze na macrorregião Sudeste, sete no Nordeste, seis no Centro-Oeste, cinco 

no Norte e três no Sul. A terceira sub-região foi a Desenvolta caracterizada por apresentar 

mesorregiões com as maiores taxas de crescimento da patente per capita e que não figuram no 
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grupo Alta tecnologia. Doze mesorregiões foram localizadas no Nordeste, seis no Sul, três no 

Sudeste e Centro-Oeste e apenas uma no Norte. Por fim, a sub-região Baixa tecnologia (44 

mesorregiões) foi composta por uma vasta área contígua de mesorregiões com inexpressiva 

e/ou inexistente produção e atualização da atividade tecnológica inventiva no país. Seus 

contornos iniciam na região Norte, atravessa o Nordeste e termina no Centro-Oeste.  

Em seguida, no segundo ensaio buscamos compreender a dinâmica do padrão regional 

da estrutura tecnológica brasileira, bem como a mobilidade e a persistência da especialização 

tecnológica, em particular nas sub-regiões do PTec. Mostramos que a distribuição espacial da 

atividade tecnológica inventiva-inovativa no Brasil é geograficamente concentrada em duas 

sub-regiões da tipologia PTec: Alta tecnologia e Estacionária. Entre o período 2009-2011, essas 

duas sub-regiões concentraram respectivamente 83,40% e 9,67% da patente de invenção no 

Brasil. Por outro lado, as sub-regiões Desenvolta e Baixa tecnologia concentraram em conjunto 

7,39%. Destacamos que enquanto a sub-região baixa tecnologia reduziu a participação relativa 

de 1,01% para 0,56%, a sub-região Desenvolta ampliou os esforços relativo de 3,20% dos 

pedidos de patentes para 6,38% no período considerado.  

Também demonstramos no segundo ensaio que ao longo da última década, o padrão de 

especialização tecnológica regional no Brasil mudou consideravelmente, tornando-se um 

fenômeno espacialmente dinâmico. A mudança mais óbvia foi identificada pelo predomínio da 

mobilidade em comparação à persistência da especialização tecnológica regional. Alterações 

na composição e a aquisição de novas vantagens tecnológicas predominaram no grupo Alta 

tecnologia. Por outro lado, as de Baixa tecnologia experimentaram movimento de perda de 

vantagens tecnológicas regionais. Já as sub-regiões Desenvolta e Estacionária apresentaram 

alterações significativas na composição com leve perda do padrão da especialização tecnológica 

regional. 

No terceiro ensaio analisamos os determinantes da entrada de novas especializações 

tecnológicas regionais no Brasil. As evidências econométricas demonstraram que a 

complexidade tecnológica regional e conexão inter-regional favorecem o desenvolvimento de 

novas vantagens tecnológicas regionais no país, em particular, nas sub-regiões Alta tecnologia 

e Estacionária. As análises empíricas indicaram que a entrada de novas especializações 

tecnológicas regionais também é impulsionada pelo tamanho da tecnologia e crescimento 

econômico. Adquirir uma nova tecnologia com vantagem tecnológica em relação às demais 
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regiões significa um aumento da vantagem competitiva regional. Isso se traduz em melhores 

desempenhos tecnológicos de curto prazo.  

Ainda no terceiro ensaio, embora tenhamos assumido que o relacionamento tecnológico 

- quão próximo uma área tecnológica em potencial está no portfólio tecnológico preexistente 

de uma determinada região - pudesse ampliar a probabilidade de entrada de novas 

especializações tecnológicas regionais no Brasil, tal como ocorre nas regiões em economias 

desenvolvidas (BOSCHMA; BALLAND; KOGLER, 2014; RIGBY, 2015; BALLAND et al., 

2018; MONTRESOR; QUATRARO, 2019; SANTOALHA; BOSCHMA, 2021), o 

relacionamento tecnológico foi claramente limitante em termos da diversificação tecnológica 

regional no país, em particular nas sub-regiões Alta tecnologia, Estacionária e Desenvolta. 

Retratamos isso como reflexo da baixa capacidade das regiões brasileiras em criar escala de 

conhecimento relevante e suficiente para alterar as especializações e/ou reflexo dos possíveis 

efeitos negativos do lock-in tecnológico. 

Neste contexto, ratificamos a necessidade em identificar os padrões tecnológicos 

regionais para conceber os esquemas de incentivos mais adequados e desenhar políticas 

tecnológicas e inovativas orientadas para a criação de novo conhecimento coerente com a base 

de conhecimento existente. Isso é consistente com a visão de que uma avaliação cuidadosa da 

análise da estrutura tecnológica das regionais é necessária e que políticas de tamanho e formato 

único que não levam em consideração a heterogeneidade intra e interregional podem não ser 

consistentes (TÖDTLING; TRIPPL, 2005). 

Até agora, descrevemos uma série de contribuições e novas evidências desta tese para a 

literatura relacionada. No entanto, ainda estamos longe de uma estrutura abrangente e, assim 

como qualquer outro estudo, existe uma série de limites que podem ser considerados estímulos 

para pesquisas futuras.  

Em primeiro lugar, nos concentramos no uso de estatísticas de patentes como proxy da 

capacidade tecnológica regional, no entanto, esses dados não é acrítico e quaisquer 

interpretação dos resultados precisam levar em consideração suas vantagens e limites, em 

particular nas regiões atrasadas. A este respeito, pesquisas futuras podem utilizar outras fontes 

à base de dados que identifiquem o padrão de especialização tecnológica regional no Brasil, por 
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exemplo, uso de dados sobre Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), pessoal ocupado e setores 

econômicos, em nível sub-regional.   

Em segundo lugar, acreditamos que o impulso para construir e consolidar os esforços 

tecnológicos regionais e, portanto, a vantagem competitiva é uma força perene na economia. 

Com isso, os meios pelos quais as regiões obtêm acesso a essas novas tecnologias e vantagens 

estão sempre mudando. Logo, a alocação das mesorregiões numa determinada categoria/grupo 

da tipologia PTec como aqui proposta não é estática e pode evoluir de um padrão para outro, 

(re)criando ao longo do tempo a necessidade de estudos empíricos da dinâmica tecnológica 

regional e possíveis realocação das regiões nas distintas categoriais sub-regionais da tipologia 

PTec.  

Terceiro, o papel das relações entre universidade-empresa e fluxo de trabalhadores 

podem ser úteis para identificar fontes propulsoras da mudança regional no Brasil. Além desses, 

ambientes institucionais e ações políticas podem moldar novos caminhos de desenvolvimento 

tecnológico. Nesse sentido, para realizar pesquisas futuras nessa linha, é necessário buscar 

combinações mais abrangentes e métodos quantitativos e qualitativos alternativos.  

Finalmente, estamos convencidos de que pesquisas futuras informadas por nossas 

extensões terão implicações positivas para política tecnológica e regional abrangente, baseada 

na heterogeneidade estrutural da tecnologia e específica do local. Os resultados das pesquisas 

sobre atualização tecnológica e desenvolvimento de novas especializações tecnológicas 

esboçadas acima podem lançar luz sobre um conjunto mais amplo de recursos e atores, bem 

como suas expectativas, em uma perspectiva regional. Além disso, os resultados deste estudo, 

que precisa ser aprofundado, sinalizam para a necessidade de revisões e aprimoramento de 

política tecnológicas e regionais que incorporem de forma as especificidades sub-regionais, e 

não localistas, a partir de estratégias e políticas públicas articuladas e com o resgate do 

planejamento e levando em conta a extensão e complexidade federativa brasileira. 

Logo, essas linhas de pesquisas podem fornecer aos formuladores de políticas públicas 

recomendações mais específicas e personalizadas sobre como apoiar e construir instrumentos 

que ampliem a competitividade das regiões brasileiras, sobretudo, de forma articulada. 

 



209 

 

 

REFERÊNCIAS 

BALLAND, P. A. et al. Smart specialization policy in the European Union: relatedness, 

knowledge complexity and regional diversification. Regional Studies, v. 53, n. 9, p. 1252–

1268, 2018.  

BOSCHMA, R.; BALLAND, P.; KOGLER, D. F. Relatedness and technological change in 

cities: the rise and fall of technological knowledge in US metropolitan areas from 1981 to 

2010. Industrial and Corporate Change, v. 24, n. 1, p. 223–250, 2014.  

BRASIL. Ministério da Integração Nacional.  I Conferência Nacional de Desenvolvimento 

Regional. Brasília, DF: Ministério da Integração Nacional, 2012. (Texto de referência). 

DINIZ, C. C. Desenvolvimento poligonal no Brasil nem desconcentração, nem contínua 

polarização. Nova Economia, v. 3, n. 1, p. 35–64, 1993.  

LEMOS, M. B. et al. A nova configuração regional brasileira e sua geografia econômica. 

Estudos Econômicos (São Paulo), v. 33, n. 4, p. 665–700, 2003.  

MONTRESOR, S.; QUATRARO, F. Green technologies and Smart Specialisation Strategies: 

a European patent-based analysis of the intertwining of technological relatedness and key 

enabling technologies. Regional Studies, v. 54, n. 10, p. 1354–1365, 2019.  

RIGBY, D. L. Technological Relatedness and Knowledge Space: Entry and Exit of US Cities 

from Patent Classes Technological. Regional Studies, v. 49, n. 11, p. 1922–1937, 2015.  

SANTOALHA, A.; BOSCHMA, R. Diversifying in green technologies in European regions: 

does political support matter? Regional Studies, v. 55, n. 2, p. 182–195, 2021.  

TÖDTLING, F.; TRIPPL, M. One size fits all?: Towards a differentiated regional innovation 

policy approach. Research Policy, v. 34, n. 8, p. 1203–1219, 2005.  

 


