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RESUMO 

O objetivo deste artigo é testar a hipótese de que as empresas pertencentes a mercados 

economicamente regulados são desestimuladas a investir em pesquisa e desenvolvimento 

(P&D). Para tanto, foi efetuada análise multivariada de dados sobre uma amostra contendo 55 

companhias listadas na BM&FBOVESPA que divulgaram informações sobre os recursos 

destinados às atividades de P&D. O período de investigação compreendeu os anos de 2009 a 

2014. Os dados obtidos foram analisados por meio de regressão múltipla com dados em 

painel. Em função do resultado dos testes de Hausman e de Breusch-Pagan, adotou-se o 

modelo de efeitos aleatórios. Os resultados mostraram que a regulação não alcançou 

significância estatística em relação ao nível de gastos com P&D. Porém, confirmaram-se os 

efeitos de determinadas características das companhias sobre as atividades de P&D, tais como 

tamanho e desempenho. Como contribuições da pesquisa, têm-se o enriquecimento teórico da 

literatura brasileira especializada, bem como subsídios práticos para avanços na formulação 

de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico. 
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1 INTRODUÇÃO 

Historicamente a existência da regulação é atribuída à necessidade de assistir o Estado 

no que lhe cabe, garantindo os interesses da sociedade. Nesse sentido, a regulação é 

considerada imperativa para proteger e beneficiar o público, devido à existência das falhas de 

mercado (Pinheiro, Peleias, Silva & Martins, 2015). Logo, é vista pela teoria do interesse 



 
 

 

público como uma demanda social que vem mitigar o sofrimento da população contra o abuso 

das organizações modernas e atuar como mecanismo de defesa do interesse geral (Lima, 

2005). 

No entanto, com base em trabalhos empíricos e críticas que alegavam que a regulação 

muitas vezes é responsável por beneficiar as organizações reguladas e não a sociedade, Stigler 

(1971) propôs a base da Teoria da Regulação Econômica (TER). Para o autor, cabe à TRE 

explicar quem se beneficia com a regulação, como ela ocorrerá e quais os seus efeitos. Além 

disso, justifica a existência de monopólios ou oligopólios naturais por permitirem o 

aproveitamento do tamanho de sua economia de escala e, consequentemente, por conseguir 

um maior rendimento a um custo mínimo Stigler (1971). 

 Destarte, os setores de infraestrutura, tais como o de energia elétrica, de 

telecomunicações, de transportes, dentre outros, apresentam-se como oligopólios naturais sob 

a égide da eficiência produtiva. De acordo com Levy & Spiller (1993), no entanto, com o 

passar do tempo, as práticas de gestão eficiente podem ser desestimuladas nos monopólios ou 

oligopólios naturais, devido à ausência (ou baixa) concorrência. Para esses autores, é com a 

finalidade de resgatar os incentivos a essas boas práticas gerenciais e de suportar a eficiência 

na produção que nasce o marco regulatório. Na concepção de Pires e Piccinini (1999), a 

regulação teria, ainda, o papel de incitar a inovação. 

Põe-se, então, como grande desafio da regulação a questão da lucratividade adequada 

aos produtores concomitante com o bem estar dos consumidores, traduzido em bens e 

serviços de qualidade e preços razoáveis (Levy & Spiller, 1993). Esses esforços precisam, 

todavia, estar em consonância com as atividades de inovação. 

A inovação é, na visão de Schumpeter (1982), a mola propulsora da atividade 

empreendedora, ou seja, sem a sua aplicação não há desenvolvimento econômico. Esse 

argumento encontra validade nas mudanças enfrentadas pela indústria no século XX, tais 

como a verticalização, a diferenciação e a diversificação de produtos. A inovação, portanto, 

mostra-se como uma estratégia de competitividade empresarial.  

Schumpeter (1982) defende que estruturas monopolistas tendem a ser mais inovadoras 

que setores de concorrência perfeita, pois para garantir sua posição no mercado, as empresas 

monopolistas necessitam inovar. Na sua visão, a inovação bem sucedida levaria a lucros 

extraordinários, de difícil imitação.  

Por outro lado, a teoria schumpeteriana ainda preconiza que esse estímulo à inovação 

não se faz presente nos monopólios ou oligopólios naturais, já que as empresas pertencentes 

às essas estruturas são as únicas produtoras do bem ou do serviço e, por isso, incorrem em 

altos custos irrecuperáveis. Além disso, essas firmas submetem-se à ação regulatória do 

governo em ambiente sem competição, o que pode inibir os investimentos em atividades 

inovadoras.  

Do mesmo modo, Rothwell (1981) coloca a regulação como elemento de incerteza 

relativo às operações dos empreendedores inovadores, visto que, por vezes, implica mudanças 

rápidas ou obscuras nas normas regulatórias, bem como dispêndios gerados para suprir os 

custos de conformidade à regulação. A saída para esse problema seria reduzir a tendência de 

assumir riscos (Manners & Mason, 1979), o que inevitavelmente induziria uma diminuição 

nos gastos com pesquisa e desenvolvimento (P&D), que é considerado com um dos inputs da 

inovação. 

Diante dessa contextualização, nota-se que a regulação econômica, embora atuante no 

sentido de garantir bens e serviços que satisfaçam à sociedade, pode acabar por desencorajar 

os investimentos em inovação. Desta feita, o presente estudo propõe a seguinte questão: a 

regulação de mercado influencia no nível dos recursos destinados aos investimentos em 

P&D? Para respondê-la, têm-se os objetivos específicos: (a) identificar as empresas que 



 
 

 

comporão a amostra; (b) levantar as informações econômico-financeiras das companhias e (c) 

verificar os efeitos da regulação sobre o nível de gastos com P&D a partir da aplicação de um 

modelo econométrico. 

As pesquisas relativas aos efeitos da regulação sobre a inovação têm indicado que uma 

regulação econômica mais rigorosa tende a dificultar as atividades inovadoras (Pelkmans & 

Renda, 2014).  Contudo, Stewart (2010) enfatiza que a regulação pode impactar positiva ou 

negativamente sobre as atividades de P&D, variando de acordo com os casos específicos. 

Esses casos específicos podem, segundo Sav (1977), serem analisados através da divisão das 

empresas entre reguladas e não reguladas: uma regulação mais restrita reduziria as atividades 

de P&D das firmas reguladas em relação àquelas inseridas em ambientes não regulados, 

ceteris paribus. Igualmente, Rothwell (1981) adverte que firmas submetidas à regulação 

inovam menos, abrindo espaço para as firmas fornecedoras de bens e serviços inovarem mais. 

Esse efeito positivo da regulação sobre setores não regulados foi encontrado, inclusive, na 

pesquisa de Ledezma (2009). 

O presente estudo dos efeitos da regulação sobre os investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento sustenta-se pela necessidade de se discutir políticas que estimulem o 

desenvolvimento econômico do Brasil. Esse desenvolvimento, vale ressaltar, baseia-se na 

garantia dos direitos de propriedade intelectual e nos incentivos oferecidos aos agentes 

econômicos que inovarem. É de se observar, ao mesmo tempo, que pesquisas acerca da 

regulação e sua relação com a inovação ainda merecem atenção no cenário nacional, fazendo 

com que este trabalho contribua para a literatura da área, principalmente por oferecer um foco 

ainda não explorado. 

No sentido de responder ao problema de pesquisa proposto e trazer contribuição 

teórica e prática, este artigo é estruturado em cinco seções: esta introdução; a segunda seção, 

apresentando o referencial teórico; a seção 3, com os procedimentos metodológicos adotados; 

a seção 4, que guarda a discussão dos resultados e, por fim, a seção 5, com a reflexão acerca 

do objetivo proposto, assim como com sugestões para futuros trabalhos. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

Esta revisão da literatura foi arquitetada de modo a apresentar um tópico sobre a 

regulação econômica no Brasil e outro sobre inovação e regulação econômica governamental. 

2.1 Regulação Econômica no Brasil 

A regulação econômica pode ser entendida como a ação limitadora do Estado em 

relação à liberdade dos agentes econômicos de exercerem suas atividades, no sentido de 

contribuir para a função estatal como responsável por promover o bem estar social (Stigler, 

1971). De acordo com Fiani (1998), essa limitação se materializa por meio do controle de 

preços (tarifas), da quantidade e da qualidade dos produtos e dos serviços prestados e de 

metas de investimentos. 

No entanto, Scherer e Ross (1990) afirmam que a regulação dirige-se essencialmente 

ao setor de utilidade pública e justifica-se, principalmente, por duas questões: a primeira 

consiste na ideia de que o tamanho da empresa é tão grande perante o seu mercado, que a 

competição falha como disciplinadora de preços, quantidade e qualidade. A segunda refere-se 

ao fato de que mesmo que o mercado esteja funcionando adequadamente, os detentores do 

poder político podem, por alguma razão, estar insatisfeitos com os resultados alcançados por 

determinado setor da indústria.  

No caso brasileiro, a regulação econômica pode ser analisada a partir de dois períodos 

distintos: as décadas de 1970 e 1990. Nos anos 70, a política desenvolvimentista concentrava-

se nas empresas estatais e nos programas de investimento no setor público, principalmente em 



 
 

 

campos estratégicos como o de petróleo e das telecomunicações (Matias-Pereira, 2004). Por 

isso, considera-se que a ação regulatória do Estado se fundamentava na proteção da indústria 

nacional. Diferentemente, os anos 90 caracterizaram-se pela abertura econômica iniciada pelo 

então presidente Fernando Collor de Melo, através de programas como a Política Industrial e 

de Comércio Exterior (PICE) e o Programa Nacional de Desestatização (PND) (Guimarães, 

1996). Assim, a política de regulação voltou-se para a defesa da concorrência. 

A transformação da economia brasileira encontra sua origem na Constituição Federal 

de 1988 que, em função do seu art. 170, sagrou uma economia de livre mercado, abalizada na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Posteriormente, a promulgação da lei n.º 

8.884/1994 contribuiu para a consolidação do Estado como agente regulador. Esse dispositivo 

legal, responsável pela revogação da lei n.º 4.137/1962, versava sobre a prevenção e a 

repressão às infrações contra a ordem econômica e alçou o Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (CADE) à condição de autarquia federal, conferindo-lhe maior autonomia 

gerencial. Atualmente, vigora a lei n.º 12.529/2011, que instituiu uma verdadeira estrutura de 

defesa da concorrência: o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC). 

Entretanto, deve-se lembrar de que cabe aos conselhos antitruste somente a aplicação 

da legislação pertinente, reservando para as agências reguladoras a função de avaliação e 

fixação de tarifas, de quantidade e de qualidade dos bens ou serviços (Teixeira, 2011). Nesse 

raciocínio, Martins (2003) ressalta as dificuldades operacionais enfrentadas pelos órgãos 

governamentais ao exercerem atividades essencialmente reguladoras, tais como a 

normatização e a fiscalização, o que implicaria a necessidade de obtenção de autonomia e 

flexibilidade diferenciadas. Assim sendo, estaria explicada a criação das agências reguladoras. 

A adoção do modelo regulador, de acordo com Pó e Abrucio (2006), aconteceu 

durante a primeira gestão de Fernando Henrique Cardoso e pode ser dividida em três 

gerações. A primeira, compreendida no período de 1996 a 1997, envolveu a criação das 

agências reguladoras referentes aos setores de infraestrutura participantes dos processos de 

privatização e de ruptura do monopólio, a saber: a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel), a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e Agência Nacional de Petróleo 

(ANP).  

Entre 1999 e 2000, anos que constituem a segunda geração, o governo federal 

brasileiro almejava eficiência e modernização do Estado, especialmente no que tangia os 

interesses sociais dos cidadãos. Nesse contexto, foram instituídas a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Agência Nacional de Saúde (ANS). 

Para a última geração restaram as demais áreas. De 2001 a 2002, foram criadas a 

Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), a Agência Nacional dos Transportes 

Aquaviários (Antaq), a Agência Nacional de Águas (ANA) e a Agência Nacional do Cinema 

(Ancine). Já em 2005, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi criada a 

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) por meio da lei n.º 11.182/2005. 

 

2.2 Inovação e Regulação Econômica Governamental 

O desenvolvimento econômico pressupõe mudança, onde o estado de equilíbrio deve 

ser deixado para trás. Essa mudança consiste, no entendimento de Schumpeter (1982), na 

inovação, conseguida por meio da introdução de um novo bem no mercado, de novas 

combinações produtivas ou de mudanças nas funções de produção. Deste modo, pode-se 

apreender que o ato de inovar implica um processo complexo, onde a criação de novos 

produtos e/ou tecnologias é apenas parte dele. Nessa esteira de pensamento, Muniz e Plonski 

(2000) colocam a inovação como um processo social no qual a difusão, a imitação, o 

aperfeiçoamento e comercialização da descoberta são elementos integrantes. 



 
 

 

No entanto, inovar também é uma atividade arriscada para as organizações e a 

regulação pode ser um elemento que potencializa esse problema. Segundo Rothwell (1981), a 

regulação implica incerteza derivada de fontes diversas, tais como mudanças inadequadas nas 

normas regulatórias e inconsistências entre normas nacionais e internacionais. Uma de suas 

consequências seria, então, a redução dos riscos e incertezas por meio da diminuição das 

atividades de P&D (Manners & Mason, 1979). 

Merece destaque a questão do fluxo de caixa das empresas pertencentes a setores 

regulados. A demora entre a solicitação de aumento de tarifa e a autorização concedida pelo 

regulador pode gerar transtornos financeiros para as indústrias. Logo, a redução dos gastos 

com P&D seria resultado natural (Rothwell, 1981).  

A informação dos sacrifícios financeiros realizados em P&D é, inclusive, uma das 

formas de se medir a inovação, pois representa seu input. Essa métrica tem sido vista como 

um indicador da progressividade tecnológica, seja para empresas, para setores industriais ou 

para nações (Cohen & Kepler, 1996). Jones e Williams (2000), em uma visão mais ampla, 

afirmam que os dispêndios em P&D são determinantes para a produtividade e o bem-estar. O 

fato é que o nível de gastos com pesquisa e desenvolvimento vem sendo utilizado 

mundialmente para avaliar o nível tecnológico dos agentes e, consequentemente, suas 

atividades de inovação. 

O estudo de Sav (1977) mostrou que empresas norte-americanas do setor elétrico 

investem menos em P&D quando inseridas em um ambiente de regulação rigorosa. A 

justificativa seria a de que gestores de firmas reguladas têm menos incentivo para inovar, pois 

a riqueza gerada pela inovação não maximizaria sua utilidade. 

Bassanini e Ernst (2002) investigaram os efeitos da regulação do mercado de trabalho 

sobre a inovação em dezoito países que integram a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Na ocasião, encontraram indícios de associação 

positiva entre a flexibilização do mercado de trabalho e o nível de gastos com P&D nas 

indústrias de baixa tecnologia e em países cujos setores não são coordenados. O inverso foi 

verificado, todavia, em países cujo mercado é mais regulado, pois a associação entre as 

variáveis foi negativa. 

A pesquisa de Prieger (2002) analisou os efeitos da regulação sobre a inovação e os 

serviços no setor de telecomunicações dos Estados Unidos da América. O modelo 

econométrico testado trouxe evidências de que, no geral, as empresas teriam introduzido 62% 

mais serviços no mercado caso não houvesse a regulação em seu setor. Logo, a regulação 

exerceu impacto negativo sobre os serviços de inovação do setor. 

Ledezma (2009) utilizou o período de 1987 a 2003 ao pesquisar quatorze países da 

OCDE e achou efeito positivo da regulação de mercado sobre as atividades de P&D de 

indústrias de alta tecnologia. Esse resultado confirma a suposição de Rothwell (1981), que 

preceitua que o setor regulado suporta os custos de conformidade à regulação, o que as faz 

investir menos em P&D, ao passo que o setor fornecedor colhe os benefícios do mercado e 

inova por meio de produtos e/ou processos. 

Eger e Mahlich (2014) dedicaram-se ao estudo da relação entre a regulação e o nível 

de gastos com P&D, focando, porém, a indústria farmacêutica. Diferentemente das outras 

pesquisas, utilizaram variáveis financeiras como fluxo de caixa e alavancagem financeira no 

modelo. Como resultado, concluíram que a regulação deteriora os incentivos para que a 

indústria farmacêutica invista em P&D. 

Isto posto, há razões para se acreditar que a regulação econômica dos mercados 

também constituiu-se como elemento importante para o maior ou menor grau de investimento 

em pesquisa e desenvolvimento pelas empresas estabelecidas no Brasil.  

 



 
 

 

3 METODOLOGIA 

Este estudo é caracterizado como descritivo em relação aos seus objetivos; puro no 

que tange à natureza de seu problema; quantitativo no que concerne à abordagem do problema 

e de laboratório quanto ao seu ambiente. Quanto aos procedimentos técnicos, é do tipo 

bibliográfico e documental. 

A população considerada abrange as companhias de capital aberto listadas na 

BM&FBOVESPA. Dessa população, extraiu-se a amostra do tipo não probabilística, que 

reuniu 55 empresas. Chegou-se a esse número a partir de consulta à base de dados Bloomberg 

® aliada ao exame das Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) entregues à Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM). Assim, a amostra compreendeu as empresas que divulgaram 

dados referentes aos gastos com P&D no período de 2009 a 2014.  

De forma geral, os dados financeiros foram coletados na base Bloomberg ® e nas 

DFPs das companhias. Os dados relativos à idade das firmas foram conseguidos por meio de 

consulta ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) disponível no site da Receita 

Federal do Brasil. Já os números dos CNPJs das empresas foram obtidos através da homepage 

da BM&FBOVESPA.  

A hipótese examinada neste estudo foi formulada com base na teoria econômica da 

regulação e em resultados de pesquisas anteriores. Dessa maneira, tem-se a H1: 

 

    Empresas economicamente reguladas tendem a despender menos recursos em atividades 

de pesquisa e desenvolvimento 

 

Com o fito de testar essa proposição, empregou-se a técnica de regressão linear 

múltipla com dados em painel, uma vez que a combinação de séries temporais com cortes 

transversais mostrou-se adequada para o problema de pesquisa. Destarte, os dados referentes 

às 330 observações conseguidas foram tabulados no software Excel ® e, em seguida, 

importados para o software estatístico Stata ®, em sua versão 12, onde foram devidamente 

organizados em painéis balanceados e tratados.  

O modelo econométrico testado é apresentado na equação 1: 

 

                                                              
                            

  (1) 

A variável dependente GastP&D tem por objetivo exprimir o nível dos gastos com 

pesquisa e desenvolvimento nas empresas e é calculada através da razão entre gastos com 

P&D e ativo total. Essa medida é recorrente em pesquisas voltadas às atividades de P&D das 

companhias (vide Abdullah, Guo & Mande, 2002; Tribo, Berrone & Surroca, 2007; Di Vito, 

Laurin & Bozec, 2010). 

A variável Tam tem a finalidade de expressar o tamanho das companhias, utilizando-

se, para isso, os dados referentes ao ativo total. Espera-se que essa variável apresente 

associação negativa com o nível dos gastos em P&D. Schumpeter (1982) postulou que 

empresas pequenas são as verdadeiras responsáveis por impulsionar a inovação. 

A razão entre resultado líquido e o ativo total visa demonstrar o desempenho das 

companhias, que é representado pela variável Desem. Aguarda-se relação positiva entre ela e 

a variável GastP&D, pois empresas com bom desempenho encontram condições propícias 

para investirem em P&D. 

Outra variável independente é Alav, que define o nível de alavancagem financeira das 

companhias. Essa variável foi construída com base na razão entre o passível exigível e o 



 
 

 

patrimônio líquido das empresas. Espera-se que seu coeficiente seja negativo, uma vez que o 

menor grau de endividamento permite mais recursos livres para aplicação que, por sua vez, 

podem ser utilizados em atividades de P&D. 

Também incluída no modelo, a variável Idade intenciona capturar o efeito do tempo de 

existência formal da empresa sobre o nível de gastos com P&D. Acredita-se que firmas 

antigas no mercado tendem a investir menos em pesquisa e desenvolvimento, razão pela qual 

um coeficiente negativo é esperado (vide Czarnitzki & Kraft, 2009). 

A regulação econômica, expressa através da variável dummy Reg, possui os seguintes 

valores: 1 para empresas integrantes de setores economicamente regulados pelo governo e 0 

para as demais. Um coeficiente negativo é esperado para essa variável. 

A variável SEE destina-se a controlar o efeito que as empresas do setor elétrico 

possam causar nos resultados. Essa dummy tem valor 1 para empresas atuantes no setor de 

energia elétrica e 0 para as demais. A preocupação com esse setor justifica-se pela obrigação 

legal que as companhias elétricas têm de investir parcela de sua receita operacional líquida em 

atividades de P&D (vide Lei nº 9.991, 2000).  

Por fim, a variável STI intenta controlar o impacto que o setor de tecnologia de 

informação (TI) possa provocar, pois esse ramo de atividade, por essência, tende a investir 

fortemente em P&D. Tendo em vista ser uma variável categórica, apresenta o valor 1 para 

empresas pertencentes ao setor de TI e 0 para as demais. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A amostra, conforme já mencionado, foi composta por 55 empresas listadas na 

BM&FBOVESPA, distribuídas em setores econômicos demonstrados na figura 1. 

 

 
Figura 1: número de empresas por setor econômico. 

Dentre todas as companhias analisadas, as atuantes no setor de utilidade pública 

predominaram, representando 50,91% do total. Destas, 27, ou aproximadamente 49%, são do 

subsetor de energia elétrica. A grande participação desse subsetor na amostra pode ser 

explicada em razão da lei n.º 9.991 de 24 de julho de 2000. O artigo 1º desse diploma legal 

obriga concessionárias e permissionárias de serviços públicos de energia elétrica a aplicarem, 
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anualmente, o montante mínimo de 0,75% de sua receita operacional líquida em atividades de 

P&D (Lei n. 9.991, 2000). Assim sendo, as empresas desse subsetor precisam registrar essa 

informação em seus demonstrativos contábeis.  

Em seguida, tem-se o setor de bens industriais com nove empresas, ou 16,36% do 

total. Esse setor é responsável pela produção de bens para outros setores industriais e, por esse 

motivo, cumpre um papel proeminente na difusão de tecnologia, o que justifica sua relevância 

na amostra.  

O terceiro setor mais representativo na amostra foi o de TI que, notoriamente, tem 

como principal característica a criação de soluções e de sistemas para indivíduos e/ou 

organizações. Assim, entende-se que esse setor tem a necessidade de destinar recursos para a 

pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos. 

A figura 2 demonstra o nível de gastos em P&D, em porcentagem, bem como sua 

média por setor econômico. 

 

 
Figura 2: Gastos em P&D por setor econômico, no período de 2009 a 2014. 

Em relação aos anos de 2009 e 2010, é possível notar que os setores de bens 

industriais e de tecnologia da informação foram os que mais despenderam recursos em 

pesquisa e desenvolvimento, com 86,83% e 6,21% de participação no exercício de 2009, 

respectivamente, e com 85,20% e 7,40% no exercício de 2010. De 2011 em diante, o setor de 

tecnologia passou a liderar em nível de gastos com P&D, com 44,18%, 40,85%, 38,83% e 

36,85% de representatividade no período, enquanto que o setor de bens industriais ficou em 

segundo lugar até 2013, com 21,90%, 24,17% e 25,78% de participação. Em 2014, o setor de 

consumo cíclico assumiu a vice-liderança, com 27,74%. 

Ainda acerca do nível de gastos com P&D, observa-se que o setor de utilidade pública, 

embora seja o que participa com o maior número de empresas, alcançou, até o ano de 2011, 

somente a quarta posição em nível de gastos com pesquisa e desenvolvimento, saltando para a 



 
 

 

terceira a partir de 2012. Sua média de nível de gastos com P&D é de 10,86%, o que o coloca 

como o terceiro que mais investe em P&D.  

No tocante às variáveis da pesquisa, a tabela 1 aponta suas estatísticas descritivas. A 

primeira variável, nível de gastos com P&D, variou de 0 a 0,1309917, sugerindo que ao 

menos uma empresa da amostra divulgou ter investido, em qualquer ano, R$ 0,00 em 

pesquisa e desenvolvimento. Desta feita, a variação nos gastos com P&D entre companhias 

foi alta. Essa grande variabilidade já havia sido evidenciada na figura 2. 

 

 
 

 

Tabela 1: Estatística descritiva das variáveis 

Variáveis Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Observações 

GastP&D 

geral 

.0101212 

.0189567 0 .1309917 N =     330 

“entre” .0181828 .0001054 .1125054 n =      55 

“por dentro” .005811 -.0237872 .0462431 T =       6 

Tam 

geral 

2.48e+10 

9.01e+10 4.72e+07 7.93e+11 N =     330 

“entre” 8.81e+10 4.97e+07 6.15e+11 n =      55 

“por dentro” 2.17e+10 -2.41e+11 2.03e+11 T =       6 

Desem 

geral 

.0420069 

.1647688 -1.899.259 .9654826 N =     330 

“entre” .103727 -.509479 .2237841 n =      55 

“por dentro” .1286584 -1.347.773 .9358037 T =       6 

Alav 

geral 

3.332331 

4.792.804 -1.155.085 53.22 N =     330 

“entre” 3.295.484 -.1260997 2.321.922 n =      55 

“por dentro” 3.503.684 -1.339.945 3.333.311 T =       6 

Idade 

geral 

30.04545 

1.636.776 3 62 N =     330 

“entre” 1.640.327 5.5 59.5 n =      55 

“por dentro” 1.710.419 2.754.545 3.254.545 T =       6 

Reg 

geral 

.6 

.4906419 0 1 N =     330 

“entre” .4944132 0 1 n =      55 

“por dentro” 0 .6 .6 T =       6 

SEE 

geral 

.4909091 

.5006765 0 1 N =     330 

“entre” .504525 0 1 n =      55 

“por dentro” 0 .4909091 .4909091 T =       6 

STI 

geral 

.0727273 

.2600827 0 1 N =     330 

“entre” .2620818 0 1 n =      55 

“por dentro” 0 .0727273 .0727273 T =       6 

 Fonte: Dados da pesquisa. Resultados gerados pelo software Stata. 

 

As empresas apresentaram ativo total médio de R$ 24.800.000.000, sendo o valor 

mínimo encontrado de R$ 47.192.000 e o máximo de R$ 793.375.014.912,00. Essa variação 

demonstra a grande diferença entre os tamanhos das companhias estudadas. Ao examinarem-

se os valores das variâncias “por dentro” e “entre”, percebe-se que a variação entre as 

empresas foi maior do que a variação de cada uma delas ao longo do tempo. A variável 

Desem, responsável por estimar o desempenho das companhias, obteve maior variabilidade ao 

longo do tempo, para cada indivíduo, do que a variação entre as próprias empresas. 



 
 

 

A variável Desem, responsável por estimar o desempenho das companhias, obteve 

maior variabilidade ao longo do tempo, para cada indivíduo, do que a variação entre as 

próprias empresas. Na média, as companhias obtiveram índice de 0,042 ou 4%. 

Percebe-se, a partir da variável Alav, que o índice médio de endividamento total das 

empresas foi de cerca de 3,33. Embora seja um número considerado alto, não é possível 

realizar inferências neste estudo, pois a amostra contem empresas de setores distintos. Tal 

como a variável Tam, Alav mostrou grande variabilidade, sendo os valores de “por dentro” e 

“entre” muito próximos, o que indica que a variação cross-sections e a variação entre as 

companhias bem similares entre si. 

No quesito idade, as companhias demonstraram ter, em média, 30 anos de existência 

formal. As empresas mais novas foram constituídas há 3 anos, enquanto que as mais antigas, 

há 62. Desse modo, a amostra também exibiu grande variabilidade nesse item. 

Quanto à análise multivariada, o primeiro passo foi verificar a normalidade dos dados. 

Por isso, verificaram-se os indicativos de assimetria e curtose de todas as variáveis e, dessa 

análise, entendeu-se que os dados apresentavam distribuição não normal. Então, procedeu-se 

com a transformação das variáveis através da aplicação de logaritmo natural. Após essa 

alteração, o problema da não normalidade foi corrigido. Entretanto, a consequência dessa 

transformação é que os coeficientes das variáveis passam a exprimir as elasticidades da 

variável dependente, GastP&D. Dessa maneira, o modelo econométrico foi alterado, sendo 

então representado pela equação 2. 

 

                                                              
                                        

 

   (2) 

Com o objetivo de certificar que o modelo proposto não suportou problema de 

multicolinearidade, consultou-se a matriz de correlação entre as variáveis, evidenciada na 

tabela 2. 
 

Tabela 2: Matriz de correlação entre as variáveis 

Variáveis lnGastP&D lnTam lnAlav lnDesem lnIdade Reg SEE STI 

lnGastP&D 1.0000 

 

  

 

  

 

  

 lnTam -0.4605 1.0000   

 

  

 

  

 lnAlav -0.1455 0.2211 1.0000 

 

  

 

  

 lnDesem 0.1662 -0.2287 -0.1264 1.0000   

 

  

 lnIdade 0.0403 0.2293 0.0269 -0.0772 1.0000 

 

  

 Reg -0.4160 0.1787 0.0986 0.1298 -0.3401 1.0000   

 SEE -0.4253 0.0496 0.0760 0.1492 -0.2464 0.7790 1.0000 

 STI 0.4026 -0.2528 -0.2882 -0.0590 0.0061 -0.3538 -0.2756 1.0000 

  Fonte: Dados da pesquisa. Resultados gerados pelo software Stata. 

 

Nota-se, na tabela 2, que não houve correlação forte entre as variáveis independentes. 

Mesmo o maior coeficiente de correlação, percebido entre as variáveis lnAlav e STI, guardou 

fraca correlação, resultando no valor negativo de 0,2882. 

Uma vez examinados os pressupostos teóricos iniciais, seguiu-se com a análise de 

regressão múltipla com dados em painel. Por essa razão, realizaram-se os testes de Hausman e 

de Breusch-Pagan com a finalidade de identificar o modelo mais adequado. Assim, os 

resultados apontaram para o modelo de painel de efeitos aleatórios. A tabela 3 apresenta as 

saídas obtidas através desse modelo.  



 
 

 

 
  



 
 

 

Tabela 3: Estimação do modelo de regressão em painel com efeitos aleatórios (OLS) 

lnGastP&D Coeficiente Erro Padrão z P>z 

lnTam -.2718602 .0797821 -3.41 0.001 

lnDesem .1456655 .0378674 3.85 0.000 

lnAlav -.2080209 .11642 -1.79 0.074 

lnIdade .2652244 .1714171 1.55 0.122 

Reg .0614946 .5323739 0.12 0.908 

SEE -1.011.727 .4930666 -2.05 0.040 

STI 1.154.768 .609734 1.89 0.058 

_cons .6528169 1.669.859 0.39 0.696 

Fonte: Dados da pesquisa. Resultados gerados pelo software Stata. 

  

Primeiramente, a discussão será centrada no efeito do tamanho da empresa sobre o 

nível de gastos com P&D. Segundo é possível constatar na tabela 3, a variável lnTam 

apresentou significância estatística a um nível de 1%, com coeficiente negativo. Por isso, 

pode-se inferir que sua relação é inversamente proporcional ao nível de gastos com P&D: 

quanto maior é o porte da empresa, menor é a sua tendência de incorrer em gastos com 

pesquisa e desenvolvimento. Esse resultado corrobora o postulado por Schumpeter (1982). 

A variável lnAlav, referente ao nível de alavancagem financeira, mostrou coeficiente 

negativo, o mesmo conseguido por Eger e Mahlich (2014). Porém, com um valor p de 0,074, 

não confirmou a significância estatística a um nível de confiança de 95%. Logo, não é 

possível afirmar que lnAlav exerce efeitos sobre o nível de gastos com P&D. 

Já a variável lnDesem apresentou coeficiente positivo, conforme aguardado, e 

significância estatística também a um nível de 1%. Consequentemente, há evidências que 

sugerem que quanto melhor for o desempenho da organização, maior a tendência dela a 

investir em pesquisa e desenvolvimento.  

No tocante à variável lnIdade, esta não se mostrou estatisticamente relevante, dado seu 

valor p de 0,122. Desse modo, o fato de a empresa ser mais antiga ou mais nova não produz 

qualquer impacto expressivo sobre o nível de gastos com P&D. 

Referente à variável de controle SEE, dummy representativa do setor elétrico, nota-se 

sua relação inversa com o nível de gastos com P&D. Percebe-se, com isso, que a presença da 

imposição legal, nesse setor, de aplicar parte de sua receita em pesquisa e desenvolvimento 

não faz com que as companhias elétricas tendam a investir mais em P&D. 

A variável de controle STI, por seu turno, foi estatisticamente insignificante ao nível 

de 5%. Com isso, não é possível afirmar que empresas pertencentes ao setor de TI, embora 

essencialmente focadas na criação de sistemas e de soluções, sejam mais propensas a investir 

em atividades de P&D. 

Enfim, tem-se a verificação da suposição do presente estudo por meio da variável Reg. 

Com um valor p de 0,908, regulação de mercado não apresentou influência significativa, ao 

nível de 5%, sobre o nível de gastos com P&D, fazendo com não haja indícios para a 

aceitação de H1. Além disso, seu coeficiente foi positivo, contrariando o esperado. Por isso, 

não é possível afirmar que a regulação econômica, no contexto desta pesquisa, seja um fator 

que desestimule os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, um dos inputs de inovação.  

Um ponto que não pode ser negligenciado, no entanto, é a questão do exame dos 

demais pressupostos básicos da regressão, que só poderiam ser analisados após o modelo ser 

posto a prova. Desta feita, problemas concernentes à autocorrelação serial e à 

heterocedasticidade foram checados. Para tanto, empregou-se o teste de Wooldridge para 

autocorrelação, que acusou a presença da anomalia. Então, optou-se pela estimativa robusta 

da regressão, que gerou os resultados constantes na tabela 4. 



 
 

 

  
Tabela 4: Estimação do modelo de regressão em painel com efeitos aleatórios (Robusto) 

lnGastP&D Coeficiente 
Erro Padrão 

Robusto 
z P>z 

lnTam -.2718602 .1106308 -2.46 0.014 

lnDesem .1456655 .0456617 3.19 0.001 

lnAlav -.2080209 .2362168 -0.88 0.379 

lnIdade .2652244 .2282488 1.16 0.245 

Reg .0614946 .6533943 0.09 0.925 

SEE -1.011.727 .5430962 -1.86 0.062 

STI 1.154.768 .6241562 1.85 0.064 

_cons 1.669.859 2.242.853 0.29 0.771 

Fonte: Dados da pesquisa. Resultados gerados pelo software Stata. 

Os resultados conseguidos por meio da estimação por erros-padrão robustos 

coincidem, no que tange a permanência da significância estatística, com a estimação OLS 

normal. A variável lnTam passou de um valor p de 0,001 para 0,014, o que não prejudica a 

análise anteriormente realizada. 

A mesma constatação pode ser feita para a variável lnDesem, que saiu do valor p de 

0,000 para 0,001. Desse modo, desempenho apresentou relação diretamente proporcional ao 

nível de gastos com P&D. 

Contudo, a variável de controle SEE deixou de alcançar relevância estatística a um 

nível de 5%, pois seu novo valor p foi de 0,062. Assim, pelos resultados expostos na tabela 4 

serem mais adequados devido à estimação por erros robustos, infere-se que o setor elétrico 

não produz efeitos em relação ao nível de gastos com P&D das firmas. 

Tomando-se por base os resultados oferecidos pela análise de regressão linear múltipla 

com dados em painel, a hipótese de que empresas integrantes de setores economicamente 

regulados pelo governo tendem a investir menos em atividades de P&D não foi ratificada, 

pois a variável dummy Reg, referente à regulação, foi estatisticamente insignificante no 

modelo testado. 

 

5 CONCLUSÕES 

A inovação é um campo vasto para pesquisas científicas, tanto que diversos estudos 

têm sido conduzidos na área, principalmente os dedicados à análise de seus determinantes. Da 

mesma maneira, pesquisas acerca da regulação de setores econômicos são recorrentes. A 

relação entre inovação, medida pelo nível dos gastos com P&D, e a regulação de mercados 

vem ganhando espaço, ainda que de forma mais latente em âmbito internacional. Para tanto, 

variáveis financeiras e econômicas, a exemplo de ativo total, desempenho, alavancagem, taxa 

de exportação e crescimento, têm sido empregadas com a finalidade de explicar os dispêndios 

com P&D.  

A teoria sustenta que a regulação de mercados impõe custos altos às empresas, 

obrigando-as a alocar seus recursos em outras atividades em detrimento daquelas relativas à 

inovação (Manners & Mason, 1979; Rothwell, 1981). Assim, um efeito negativo da regulação 

sobre investimentos em P&D é esperado. 

Nesse sentido, este estudo focou na análise da relação entre setores economicamente 

regulados e o nível de gastos com pesquisa e desenvolvimento. A partir de uma amostra 

extraída das companhias de capital aberto listadas na BM&FBOVESPA, examinaram-se, no 

período compreendido entre 2009 e 2014, as empresas que divulgaram informações relativas 

aos dispêndios em P&D.  



 
 

 

A análise descritiva dos dados permitiu observar que, na média, o setor de bens 

industriais é o que mais destina recursos às atividades de P&D, sendo seguido pelos setores de 

tecnologia da informação e de utilidade pública. Os setores de petróleo, gás e combustíveis e 

de telecomunicações, com uma empresa cada, não conseguiram resultados tão expressivos em 

gastos com P&D. 

Quando da análise de regressão múltipla com dados em painel, percebeu-se que a 

hipótese de relação inversa entre regulação e o nível de gastos com P&D não foi confirmada 

no cenário avaliado, pois a variável dummy Reg não logrou significância estatística no modelo 

testado. Esse resultado sugere que, ao contrário do defendido por Rothwell (1981), regulação 

rigorosa não exerce influência sobre os investimentos em P&D.  

Complementarmente, foram encontrados indícios empíricos de que o tamanho da 

empresa e seu desempenho tem efeito sobre o nível de gastos com pesquisa e 

desenvolvimento. Para a variável lnTam, representante de tamanho e medida pelo ativo total 

da companhia, o efeito encontrado foi negativo, enquanto que para de desempenho lnDesem, 

a relação foi positiva. 

As variáveis de controle SEE e STI não apresentaram relação estatisticamente 

significativa com o nível de gastos com pesquisa e desenvolvimento. Dessa maneira, não 

foram encontradas evidências empíricas, no modelo proposto, de que pertencer a setores 

industriais específicos seja fator determinante para o nível de gastos com P&D. 

Esta pesquisa contribuiu, portanto, no aspecto teórico por enriquecer a literatura 

brasileira no que se refere aos investimentos em P&D, e no aspecto prático, uma vez que 

entender a relação entre regulação econômica e inovação possibilita avanços na formulação 

de políticas econômicas. 

Derradeiro, é imperioso salientar que os achados encontrados nesta pesquisa não 

devem ser generalizados. Limitações no tamanho da amostra fizeram-se presente, visto que a 

não evidenciação de investimentos em P&D, no período analisado, acarretou um número 

reduzido de empresas. Ademais, o modelo testado utilizou como variável dependente uma 

medida de input de inovação. Outras métricas são aplicadas para estudar os seus outputs.  

Como sugestão de pesquisas futuras, tem-se a ampliação desse estudo com a utilização 

de medidas de saída de P&D, tal como o número de solicitação de patentes. Mensurar a 

regulação econômica por meio de indicadores macroeconômicos também se faz necessário. 

Por fim, a utilização de outras técnicas de análise de dados pode contribuir com a discussão 

aqui iniciada. 
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