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RESUMO 
No atual contexto, a inovação vem ganhando destaque ao proporcionar formas de 

diferenciação às empresas, propiciando geração de valor corporativo e crescimento 

econômico. Assim, o objetivo deste estudo é verificar a existência de uma relação causal entre 

os gastos com pesquisa não ativados pela Contabilidade, proxy para inovação, e o índice 

book-to-market (BTM), o qual evidencia uma expectativa de geração de valor nas empresas. 

Para tanto, foi utilizada uma amostra composta por todas as 31 empresas brasileiras de capital 

aberto que evidenciaram informações sobre os gastos com P&D em suas Notas Explicativas 

no período de 2010 a 2015.  O método utilizado nesta pesquisa foi o Teste de Causalidade de 

Granger, que permitiu a verificação de que INOV causa BTM em um ciclo de 3 defasagens e 

BTM causa INOV com 4 defasagens, com efeito negativo. Assim, os resultados evidenciam 

que os gastos com pesquisa descarregados diretamente no resultado do período proporcionam 

um incremento no valor de mercado da empresa acima de seu valor contábil, daí o efeito 

negativo, após um período médio de 3 anos. Após isso, no 4º ano, há a percepção da 

inovação, sinalizando indícios de potencial valorização da empresa frente aos investidores, de 
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modo que se reconhece um ciclo contínuo de crescimento da empresa.  

 

Palavras-chave: Inovação; Gastos com P&D; Índice book-to-market; Teste de Causalidade 

de Granger. 

 

Área Temática: Contabilidade para Usuários Externos (CUE). 

 

1. INTRODUÇÃO 
No atual contexto de geração do conhecimento, as empresas estão buscando novas 

formas de criação de valor econômico, ao combinarem ativos tangíveis e intangíveis. Segundo 

Lev (2001) e Kayo (2002), os recursos intangíveis são direitos a benefícios econômicos que 

não possuem corpo físico, constituídos por um conjunto estruturado de conhecimentos, 

práticas e atitudes voltadas à inovação de uma empresa que, ao interagirem com os ativos 

tangíveis, corroboram para a geração de valor corporativo e crescimento econômico. 

 Gupta (2011) afirma que o poder de mercado ocasionado pela inovação é decorrente, 

principalmente, de práticas de diferenciação de produtos, economia de escala e pela busca na 

liderança do setor. Nesse sentido, Oliveira, Mendes, Moreira e Cunha (2015) afirmam que um 

dos principais fatores a influenciar ativamente o processo de inovação é representado pelos 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D). 

 O Manual Oslo caracteriza P&D como um trabalho criativo realizado em uma base 

sistemática, cuja finalidade é aumentar o estoque de conhecimento existente, tanto científico 

quanto tecnológico, além de utilizá-lo como base para novas aplicações (Organisation for 

Economic Co-operation and Development [OECD], 2005). 

 Fica evidente a importância dos investimentos em P&D para as empresas, porém, há 

dificuldades quanto ao reconhecimento e mensuração desses investimentos nas demonstrações 

contábeis. Lev (2001) afirma que existem duas principais dificuldades neste sentido, sendo: 

(i) os ativos de conhecimento são intrinsecamente incertos, sendo que não existe definição 

única, abrangente e consensual; (ii) resistência à mudança, principalmente, dos executivos e 

contadores, uma vez que consideram que a sua responsabilidade será inferior se não tiverem 

que avaliar os ativos intangíveis. 

Outro aspecto está relacionado à dificuldade em se avaliar esses investimentos, devido 

ao fato de pouca divulgação pelas empresas (K. Chan, Lin & Wang, 2015). Dessa forma, uma 

melhora na divulgação de informações sobre os recursos intangíveis facilitaria os usuários das 

informações contábeis a um melhor entendimento das mudanças ocorridas nesses itens, 

melhorando a capacidade de avaliar a lucratividade e perspectiva de geração de fluxo de caixa 

da empresa (Schmidt & Santos, 2002). 

Pelas normas contábeis vigentes no Brasil, os investimentos em P&D devem ser 

segregados em gastos com pesquisa ou gastos com desenvolvimento. Os gastos com pesquisa 

são considerados despesas e os gastos com desenvolvimento só podem ser capitalizados se 

atendidos determinados critérios, ou seja, um ativo intangível só pode ser reconhecido se for 

identificável, controlável, mensurável com confiabilidade e capaz de gerar benefícios 

econômicos futuros que fluirão para a entidade (Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

[CPC], 2010). Caso não sejam atendidos os critérios de reconhecimento, esses investimentos 

acabam sendo descarregados diretamente na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 

e tratados da mesma forma que os gastos com pesquisa, ainda que os benefícios sejam 

percebidos somente em períodos posteriores. De mesmo modo, a Contabilidade apenas 

refletirá a perda de posição de mercado ou o fracasso de uma inovação, tardiamente, quando o 

dano já tiver ocorrido (Drucker, 1998). 



 

 

Aboody e Lev (2000) afirmam que, uma vez que os gastos com pesquisa são tratados 

como despesas e, portanto, não são ativados nos balanços patrimoniais das empresas, as 

informações sobre variações de valor e produtividade não são divulgadas, dificultando a 

compreensão pelos investidores sobre a política de investimentos em P&D, corroborando para 

o aumento da assimetria informacional. 

De acordo com Barth, Kasznik e Mcnichols (2001), a não capitalização dos gastos 

com pesquisa contribuem para a assimetria informacional entre os gestores e investidores, no 

sentido de aumentar os ganhos obtidos pelos insiders. 

Por meio desse tratamento contábil, a falta de registro dos investimentos em 

intangíveis gera um distanciamento entre o patrimônio dos acionistas a valores de mercado e 

o patrimônio refletido pela contabilidade tradicional (Perez & Famá, 2006). 

A despeito da extensa literatura que aponta que a diferença entre o valor contábil e o 

valor de mercado de uma empresa é capaz de prever o retorno futuro das ações (Rosenberg, 

Reid & Lanstein, 1985; Chan, Hamao & Lakonishok, 1991; Fama & French, 1992; Strong & 

Xu, 1997),o índice book-to-market (BTM) vem sendo utilizado, mais recentemente, como 

uma variável de expectativa dos agentes no mercado de capitais (Donnelly, 2014).  

Skinner e Sloan (2002) enfatizam que existe uma resposta assimétrica relacionada aos 

altos e baixos índices BTM para as boas e más notícias de retornos. Ou seja, o componente 

BTM que está relacionado às mudanças de valor de mercado é crucial na predição de retornos 

futuros (Billings & Morton, 2001). Ademais, Doukas, Kim e Pantzalis (2002) complementam 

que os investidores e analistas são, sistematicamente, mais otimistas sobre os altos índices 

BTM do que sobre perspectivas de crescimento das ações. 

Portanto, dada a importância crescente da inovação como meio de vantagem 

competitiva às empresas e a necessidade de gerar informações relevantes para a tomada de 

decisão aos usuários da informação contábil, torna-se necessária a identificação do impacto 

direto dos gastos com pesquisa na geração de valor das empresas. Dessa forma, essa pesquisa 

buscará responder a seguinte pergunta: Existe relação causal entre os gastos com pesquisa 

lançados como despesa pela Contabilidade e o índice book-to-market (BTM) nas empresas 

brasileiras? 

 Para responder a essa pergunta de pesquisa, o presente estudo tem como objetivo 

verificar a existência de uma relação causal entre os gastos com pesquisa descarregados como 

despesas na DRE, proxy para inovação, e o índice BTM, o qual evidencia uma expectativa de 

geração de valor, nas empresas brasileiras inovadoras. Para tanto, foram analisadas 31 

empresas brasileiras, as quais evidenciaram os gastos com P&D em suas Notas Explicativas, 

para o período de 2010 a 2015. O método aplicado para análise dos resultados foi o Teste de 

Causalidade de Granger, por meio do programa estatístico STATA®. 

Assim, o presente estudo pretende contribuir de duas formas. A primeira, ao avançar 

nos estudos na área de inovação de empresas, por meio da análise da relação causal dos gastos 

com P&D e o índice BTM. A segunda contribuição possui um caráter prático, direcionando a 

atenção para a importância desses gastos não capitalizados pela contabilidade no processo de 

decisão dos usuários da informação contábil, principalmente gestores e investidores.  

Em relação aos gestores, tem-se que o padrão contábil adotado pode afetar as decisões 

de investimento deles, principalmente, caso possuam tendência de curto prazo ou não estão 

cientes da importância dos investimentos em inovação, o que leva à adoção de práticas que 

minimizem estes investimentos. Nesse sentido, os resultados do presente estudo demonstram 

a importância da inovação, evidenciando seu impacto direto na valorização das empresas, 

ainda que ela ocorra em um período posterior ao gasto ter ocorrido, podendo, assim, ser 

utilizada como ferramenta estratégica pelos gestores. 

Por sua vez, em relação aos investidores, uma vez que o índice BTM é utilizado para 



 

 

previsão de retornos futuros, a identificação de variáveis que impactam tal índice se torna 

relevante em um contexto de informações para a tomada de decisão. Desse modo, ressalta-se 

que os gastos com P&D podem ser observados pelos investidores como uma medida de 

tendência de valorização das empresas. Ou seja, o maior distanciamento entre o valor contábil 

e de mercado ocasionado pelos gastos em P&D demonstram otimismo das empresas, 

refletindo as expectativas de retorno acima das criadas pelo mercado (Donnelly, 2014). 

Este trabalho está dividido em cinco seções. Nesta primeira seção foram apresentadas 

as justificativas, assim como a problemática e o objetivo do presente trabalho. A seção 

seguinte apresentará uma revisão das principais pesquisas nessa área, com vistas a 

fundamentar teoricamente a relação de causalidade a ser explorada neste estudo. O modelo de 

pesquisa, as variáveis, a amostra, o período de estudo e demais procedimentos metodológicos 

serão apresentados na seção 3. A seção 4 apresentará os principais achados dessa pesquisa e a 

seção 5 fará a apresentação das conclusões e sugestões para pesquisas futuras. 

 

2. A IMPORTÂNCIA DA INOVAÇÃO NA EXPECTATIVA DE GERAÇÃO DE 

VALOR DAS EMPRESAS 
A sociedade atual, também denominada sociedade do conhecimento, está voltada à 

criação de conhecimento como um diferenciador na atividade produtiva das empresas (Dávila 

Calle & Silva, 2008), de forma que o processo de criação do conhecimento ocorre quando este 

é difundido em todas as áreas das empresas e incorporado aos produtos, serviços e sistemas, 

sendo, assim, considerado um apoio à inovação continuada (Nonaka & Takeuchi, 1997).  

Assim, a inovação contínua é vista como fonte de vantagem competitiva pelas 

organizações e obtenção de retornos anormais, de modo que os investimentos em P&D são 

importantes insumos para as empresas se diferenciarem dos seus concorrentes (Nadler & 

Tushman, 2000; Edvinsson, 2002; Stewart, 2002; Oliveira et al., 2015), mais especificamente, 

quanto ao dispêndio privado em pesquisa e desenvolvimento (Mendes, Oliveira & Pinheiro, 

2013). 

De acordo com Milone (2004), grande parte do valor atribuído a um negócio é 

decorrente da parcela de intangíveis da empresa. Dessa forma, há um distanciamento entre o 

valor contábil e o valor de mercado, medido pelo índice BTM, obtido por meio da divisão 

entre o valor contábil do patrimônio líquido e o valor de mercado do patrimônio líquido 

(Rosenberg, Reid & Lanstein, 1985; Fama & French, 1992; Lakonishok, Andrei & Vishny, 

1994; Lakonishok, Shleifer & Vishny, 1994; Berk, 1995; Barber & Lyon, 1997; Almeida & 

Eid Jr., 2010). 

Cañibano, Meca, Osma e Clemente (2009) corroboram na explicação desse 

distanciamento de valor, o qual se refere à existência de informações relevantes para a tomada 

de decisões que não foram captadas através da Contabilidade. 

Dessa forma, as informações não captadas pela Contabilidade podem ocasionar 

problemas de agência para as empresas altamente investidoras. Daniel e Titman (2006) 

sugerem que as informações assimétricas reduzem a atratividade dos projetos de P&D para os 

investidores externos, principalmente, os detentores de capital, tornando o financiamento dos 

projetos mais caros e menos preferidos pelas empresas.  

Como complemento, os autores evidenciaram que as empresas com altos índices BTM 

apresentavam altos retornos futuros, pois estes retornos estavam relacionados ao desempenho 

futuro (informações intangíveis) e não ao desempenho passado (informações tangíveis), 

corroborando no sentido de que os investimentos em P&D são cruciais na avaliação de 

desempenho futuro das empresas (Ibid, 2006).  

Nesse sentido, uma série de estudos empíricos foi realizada nos últimos anos com o 

objetivo geral de verificar os fatores determinantes do distanciamento entre o valor de 



 

 

mercado e o valor contábil das ações de empresas de capital aberto. A revisão teórica que aqui 

se apresenta, tem como principal objetivo elucidar os achados de algumas pesquisas mais 

recentes realizadas com um escopo mais específico, que é a relação entre os gastos com 

investimentos em P&D e ativos intangíveis, base para geração de valor econômico das 

empresas, e o índice BTM. 

No estudo de Perez e Famá (2006) é destacada a importância dos ativos intangíveis na 

criação de valor ao acionista, por meio da análise de 699 companhias não financeiras listadas 

na New York Stock Exchange (NYSE) e na National Association Securities Dealers 

Automated Quotation (NASDAQ), para o período de 1997 a 2002. Os resultados 

demonstraram que empresas com maior parcela de intangíveis geraram maior valor 

econômico aos acionistas. 

Hall e Oriani (2006) verificaram a relação entre investimentos em P&D e o valor de 

mercado das companhias abertas não financeiras da França (127), Alemanha (283) e Itália 

(86), para o período de 1989 a 1998. Para analisar as diferenças entre elas, os autores 

coletaram os dados de empresas abertas comparáveis do Reino Unido (592) e dos EUA 

(1.366). Por meio de estimações robustas para o modelo de efeitos fixos, foram encontrados 

resultados significativos que evidenciaram uma avaliação positiva pelo mercado de ações dos 

investimentos em P&D feitos pelas empresas da amostra da França e Alemanha, os quais 

estavam em consonância aos encontrados na amostra dos países do Reino Unido e dos EUA. 

Porém, na média, a amostra de empresas da Itália não apresentou os mesmos resultados, 

devido ao fato de haver maior concentração acionária, fato este que diminuiu a valorização 

dos investimentos em P&D pelo mercado. 

Colauto, Nascimento, Avelino e Bispo (2009) analisaram a relação entre o conteúdo 

evidenciado de ativos intangíveis e o valor de mercado de 80 companhias brasileiras não 

financeiras e listadas na BM&FBovespa para o ano de 2006. A partir da análise de conteúdo 

dos Relatórios de Administração das empresas, os autores calcularam o grau de 

intangibilidade (GI) e verificaram a correlação com o valor de mercado, concluindo que as 

correlações são mais expressivas quando as empresas são aderentes ao Novo Mercado.Dessa 

forma, a governança corporativa age como um fator mediador dos investimentos em P&D.  

Corroborando para tal, Chan, Chen, Hong e Yanzhi (2015) analisaram se as empresas 

com maiores gastos com P&D possuíam um retorno mais elevado quando se tinha boas 

práticas de governança corporativa. Para tanto, os autores utilizaram a regressão de dados em 

painel com erros padrões ajustados para agrupamento a cada ano. A amostra foi composta por 

25.941 empresas americanas com observações anuais durante o período de 1990 a 2007. Os 

resultados evidenciaram que uma boa governança corporativa poderia evitar excessivos 

investimentos em P&D, proporcionando um maior retorno (prêmio) das ações à empresa. 

Azevedo e Gutierrez (2009) estimaram a relação dos gastos com P&D no crescimento 

de longo prazo das empresas listadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE). Fez parte 

da amostra 75 empresas de capital aberto para o período de 2001 a 2007. Os resultados 

indicaram uma relação positiva entre gastos com P&D e o crescimento de longo prazo das 

empresas. Este estudo contribuiu para o entendimento de que o motivo pelo qual as empresas 

americanas investem continuamente em P&D deve-se ao fato de que o desenvolvimento de 

produtos, serviços e novas tecnologias tendem a proporcionar retornos anormais. Tais 

resultados estão alinhados aos achados de Chan, Martin e Kensinger (1990), Lee e Shim 

(1995) e Hungarato e Sanches (2006). 

Alves, Silva, Macedo e Marques (2011) verificaram se as informações sobre gastos 

com P&D das empresas são relevantes para o mercado brasileiro de capitais, sob a ótica do 

Value Relevance. A amostra foi composta por 64 empresas de capital aberto do setor elétrico, 

para os anos de 2002 a 2009. Os resultados demonstraram que não há conteúdo informacional 



 

 

adicional dos investimentos em P&D para as empresas analisadas. Os autores justificaram que 

o fato de essas empresas serem reguladas, faz com que a expectativa do mercado seja 

homogênea, descaracterizando a relevância desses gastos. Esses resultados também estão de 

acordo com o estudo de Nguyen, Nivoix e Noma (2010), os quais também identificaram uma 

relação insignificante para empresas japonesas.  

No mesmo sentido, Gong e Wang (2016) analisaram a natureza das diferenças entre as 

normas locais (GAAPs) e as normas internacionais IFRS (International Financial Reporting 

Standards) associada a mudanças substanciais na relevância da informação sobre gastos com 

P&D, no período pós-adoção. A amostra foi composta por empresas listadas de nove países, 

sendo Alemanha, Suíça, Reino Unido, Finlândia, França, Holanda, Noruega, Suécia e 

Austrália, para o período de 1997 a 2012, sob a ótica dos modelos de value relevance, os 

quais consideram o impacto na informação no preço ou retorno. Por meio da abordagem de 

diferenças-em-diferenças (Dif-in-Dif), os autores constataram que, nos países com maior 

proteção aos investidores, as mudanças foram maiores. Diferentemente da Austrália, na qual a 

capitalização era obrigatória e as mudanças de relevância da informação de tais gastos não 

foram significativas, os países em que, no GAAP era opcional ou naqueles em que os gastos 

eram, obrigatoriamente, descarregados no resultado, as mudanças foram substanciais. Além 

disso, as mudanças de relevância da informação em países mais conservadores tendem a ser 

menores.  Esses resultados destacam a importância de fatores institucionais e de padrões 

contábeis na explicação da relevância do valor das informações contábeis sobre gastos com 

P&D após adoção das IFRS. 

Gu (2016) testou o efeito conjunto da concorrência no mercado de produtos e os 

investimentos em P&D no retorno das ações. Para tanto, o autor utilizou o modelo de 

equilíbrio parcial desenvolvido por Berk, Green e Naik (2004). Os resultados evidenciaram 

uma relação positiva e significativa entre a concorrência e os retornos esperados para 

empresas com altos investimentos em P&D.  

Ademais, no estudo de Gu (2016) também foi identificada uma relação positiva e 

significativa entre investimentos em P&D e os retornos esperados para empresas industriais 

altamente competitivas. Esses resultados contribuem com a literatura sobre a relação entre 

investimentos em P&D e retorno das ações, tais como Hsu (2009), Bena e Garlappi (2011), Li 

(2011), Lin (2012), Hirshleifer, Hsu, e Li (2013) e Cohen, Diether e Malloy (2013). 

Outro aspecto que vem sendo analisado é o efeito mercado, o qual pode ser medido 

pelo índice BTM. No estudo de Hung, Chiao, Liao e Huang (2012) foram analisadas 

companhias abertas taiwanesas, para o período de 1991 a 2006. Os resultados evidenciaram 

que, nas empresas de baixa tecnologia, o efeito BTM é percebido, pois há uma sub-

precificação menor pelos investidores. Já para as empresas de alta intensidade de P&D, em 

sua maioria, apresentam baixo BTM, uma vez que foram bem sucedidas quanto ao passado e 

ao desempenho esperado no futuro, o que acaba “obscurecendo” o efeito BTM. 

Em consonância, no estudo de Schnorrenberger e Candido (2014) essa relação foi 

analisada para as empresas brasileiras do setor de Telecomunicações listadas na 

BM&FBOVESPA, para o período de 2008 a 2012, por meio da verificação do Grau de 

Intangibilidade (GI). Porém, os resultados demonstraram que, para as companhias de baixa 

tecnologia, o valor de mercado é 7,9 vezes maior que o valor contábil e para as de alta 

tecnologia essa relação é de 9,14, sinalizando a importância estratégica dos ativos intangíveis 

perante à valoração pelo mercado de capitais. 

Corroborando para tal, Perez e Famá (2015) analisaram 699 empresas com ações 

negociadas na NYSE e NASDAQ, no período de 1997 a 2002, com o objetivo de apresentar 

as características estratégicas dos ativos intangíveis e verificar a possível existência de uma 

correlação entre uma maior presença de ativos intangíveis na estrutura de ativos da empresa e 



 

 

um desempenho econômico superior.Por meio dos testes estatísticos, os autores verificaram 

que existe correlação entre o grau de intangibilidade (GI) e a criação de valor aos acionistas 

(SPREAD) nas empresas norte-americanas. Assim, pode-se concluir que os ativos intangíveis 

são relevantes no desempenho econômico das empresas, demonstrando a importância 

estratégica desses ativos no incremento da riqueza dos acionistas (Ibid, 2015). 

Apesar de existir uma extensa literatura que indica que a intensificação e os aumentos 

nos gastos com P&D estão positivamente relacionados com o desempenho das empresas, 

Chan et al. (2015) analisaram o impacto das reduções de P&D no valor das firmas, por meio 

da análise de 2.834 empresas norte-americanas, para o período 1975 a 2012. Ao contrário do 

que era esperado, os autores observaram que amplas reduções nos investimentos com P&D 

foram relacionados com aumento nos retornos das ações, entre 0,48% e 0,62% ao mês, 

posteriores aos cortes. Esses resultados são condizentes com a hipótese do ciclo de vida, uma 

vez que as empresas tendem a reduzir os excessos de investimento em P&D ao longo do ciclo 

de vida delas. 

Camargo, Zanin, Diel e Biachet (2016) verificaram a relação entre os investimentos 

em P&D e o desempenho organizacional das empresas pertencentes ao G-20 para os anos de 

2011 a 2015. Os resultados apresentaram coeficiente significativo e negativo em todos os 

períodos da série de dados, indicando que o investimento em P&D impacta negativamente no 

ROA. Os resultados encontrados neste estudo estão em consonância com Geylani e Stefanou 

(2012), os quais analisaram a relação entre o crescimento da produtividade e o investimento 

em P&D nas empresas americanas do setor de consumo, para o período de 1972 a 1995, 

demonstrando que essas empresas, em sua maioria, apresentam picos de retorno apenas após o 

quinto ano do investimento.  

 Em conformidade com os resultados anteriores, Chaney, Devinney e Winer (1991), 

Eberhart, Maxwell e Siddique (2004) e Pavitt e Steinmuller (2002) defendem a importância 

da inovação para o desempenho de longo prazo das empresas e afirmam que o processo de 

identificação do valor das atividades intangíveis é complexo, principalmente no período 

anterior à incorporação em produtos e disponibilização para o mercado.  

Gupta (2011) afirma que existem na literatura três razões principais que justificam a 

dificuldade em captar os efeitos dos retornos proporcionados pelos investimentos em P&D. A 

primeira razão está no fato de que muitas atividades em P&D acabam por não resultar em 

produtos que serão comercializados; a segunda razão é que outras atividades de P&D podem 

resultar em produtos, mas terão suas receitas reconhecidas em períodos diferentes do 

reconhecimento de tais investimentos em P&D e; a terceira razão consiste no fato de que essa 

defasagem dos prazos torna-se complexa ao mensurar os efeitos dos retornos imediatos ou 

futuros realizados em P&D, devido à dificuldade em isolar os demais fatores que podem 

contribuir para os retornos gerados.   

Dessa forma, os investimentos em P&D são um meio de o mercado analisar 

corretamente as informações evidenciadas pelas empresas quanto aos recursos intangíveis, 

visando melhores decisões de investimento, sobretudo, àquelas de longo prazo em uma 

empresa (Daniel & Titman, 2006). Isto decorre do fato de que os retornos operacionais 

positivos decorrentes dos investimentos em intangíveis só são percebidos no longo prazo, 

conforme apontado por Eberhart et al. (2004). Ou seja, embora os investimentos em P&D 

sejam benéficos, a reação do mercado tarda para perceber a extensão desses benefícios, 

conforme evidenciado por Camargo et al. (2016).  

 

3. MÉTODO DE PESQUISA 

Com o objetivo de verificar se os investimentos em inovação, reconhecidos como 

gastos com pesquisa na DRE, geram como efeito a redução do book-to-market (BTM), proxy 



 

 

para distanciamento entre o valor contábil e o valor de mercado nas empresas brasileiras de 

capital aberto, foi aplicado o Teste de Causalidade de Granger. Isso implica em uma relação 

causal entre os gastos com pesquisa e o indicador BTM, de forma que os investimentos em 

inovação são valorizados pelo mercado, cujo efeito no indicador é negativo, ocasionado pelo 

distanciamento entre o valor contábil e de mercado. 

Para a aplicação do teste partiu-se da população de empresas brasileiras de capital 

aberto ativas na BM&FBovespa no período de 2010 a 2015. Ressalta-se que o período 

analisado consiste na pós-adoção das normas internacionais de contabilidade, as IFRS, a fim 

de evitar diferentes classificações dos gastos com pesquisa. 

Com a finalidade de operacionalizar o cálculo das variáveis e obter resultados 

adequados para análise, foram eliminadas as seguintes empresas: a) financeiras e seguradoras, 

em função de suas características operacionais, que não possibilitam comparações com 

demais setores; b) que não apresentaram valor de mercado em 31 de dezembro de 2015; c) 

que possuíam Patrimônio Líquido negativo ou sem valor em 31 de dezembro de 2015, o que 

impossibilitaria o cálculo do BTM; d) que não apresentaram informações nas Notas 

Explicativas relativas aos gastos com pesquisa, reconhecidos no resultado do período, para os 

anos de 2010 a 2015, impossibilitando a análise da inovação da empresa. Além disso, as 

empresas com mais de uma classe de ação (ON ou PN), optou-se pela ação mais líquida. 

Os dados financeiros foram coletados da base de dados Economática® e as 

informações relativas aos gastos com pesquisa foram coletadas nas Notas Explicativas 

divulgadas no sítio eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

A amostra final desta pesquisa foi composta por 31 empresas, no período de 6 anos, 

totalizando 168 observações, em um painel desbalanceado, devido à indisponibilidade de 

dados para as variáveis de interesse. Cabe ressaltar que essas 31 empresas compõem o 

conjunto de todas as organizações que evidenciaram, nas Notas Explicativas, o valor dos 

gastos com pesquisa nos 6 anos desse estudo.  

 

3.1.  Modelo de Causalidade de Granger 
A metodologia de análise das relações de causa-efeito entre Inovação e Geração de 

Valor é baseada no teste de causalidade de Granger. A aplicação do teste de causalidade de 

Granger neste problema visa assumir a hipótese de que a Inovação “granger causa” a Geração 

de Valor. O teste da causalidade de Granger pressupõe que as informações relevantes à 

previsão das respectivas variáveis, neste caso Inovação e BTM, estão contidas unicamente na 

série temporal dessas duas variáveis (Gujarati & Porter, 2011). 

Como proxy da Inovação (INOV), foi utilizada a proporção de gastos com pesquisa a 

partir da coleta desses dados em Notas Explicativas das empresas da amostra, para os anos de 

2010 a 2015.Empresas cuja informação de gastos com pesquisa estava ausente ou não 

apresentava este tipo de gasto já haviam sido eliminadas da amostra. 

 

     (1) 

 

Em que: INOVit corresponde ao índice de inovação, obtido pelo somatório dos gastos 

com pesquisa nos 6 anos do estudo dividido pelo ativo total de cada empresa 

(i) em cada ano (t).  

Como proxy para expectativa de geração de valor, por meio do distanciamento do 

valor contábil ao valor de mercado, foi utilizado a variável  Book-to-Market (BTM). 



 

 

A variável conhecida como índice BTM é baseada nos trabalhos de Rosenberg et al. 

(1985), Fama e French (1992), Lakonishok, Andrei & Vishny (1994),  Lakonishok et al. 

(1994a, 1994b), Berk (1995), Barber e Lyon (1997), Almeida e Eid (2010), o qual pode ser 

descrito conforme equação 2. 

  

     (2) 

 

             

Em que:  BTMit é o índice book-to-market;  

VCPL(it) é o valor contábil do Patrimônio Líquido, para cada empresa 

analisada (i) no encerramento do exercício social (t); 

VMPL(it) é o valor de mercado do Patrimônio Líquido, para cada empresa 

analisada (i) no encerramento do exercício social (t). 

A relação BTM tende a diferir de empresa para empresa. De acordo com Almeida e 

Eid (2010), isso ocorre em decorrência das expectativas em termos de fluxos de caixa e 

retorno esperado das ações serem diferentes em cada empresa.  Ou seja, àquelas que se 

encontram em dificuldade financeira tendem a ter seu valor de mercado, VMPL(it), mais 

próximo ao valor contábil, VCPL(it). Já as empresas com boas perspectivas de desempenho 

financeiro possuem baixo índice BTM (Cordeiro, 2011), o que proporciona altos ganhos 

(Famá & French, 1992). 

Assim, obtêm-se os modelos do teste de Granger, conforme equações 3 e 4: 

 

   (3) 

 

   (4) 

 

Supondo que os termos de erro (u) não estejam correlacionados. 

A relação de causalidade esperada é tida como unidirecional, na qual se espera que a 

relação entre a variável dependente (BTM) e os gastos com pesquisa (INOV) é negativa, pois 

as empresas com baixo índice BTM apresentam alto gasto com P&D, visto que as empresas 

em crescimento tendem a investir mais, especialmente, no ciclo de expansão (Lev & 

Sougiannis, 1999) e isso corresponde a uma medida de expectativa de geração de valor. 

Além disso, Hall (2000) destaca a importância dos intangíveis derivados de pesquisa, 

visto que são valorizados pelo mercado financeiro. Isto propicia um maior afastamento entre o 

valor de mercado e o valor contábil, diminuindo o índice BTM, fato pelo qual a relação entre 

os gastos de pesquisa e a variável dependente é negativa. 

Dessa forma, espera-se que apenas a equação 4 apresente significância estatística. 

Cabe destacar que a causalidade de Granger significa apenas que existe uma 

correlação entre o valor atual de uma variável e os valores passados de outra, não 

necessariamente significa que o movimento de uma variável cause movimentos em outra 

(Brooks, 2014), sendo utilizado como um indício dessa relação de causa e efeito. 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 



 

 

A partir das variáveis coletadas, foi calculada a estatística descritiva, a qual está 

exposta na tabela 1. 

 
Tabela 1 - Estatística descritiva 

Variável Observações Média Desvio- Padrão Mínimo Máximo 

INOV 168 0,0075601 0,0112217 0,0000684 0,067648 

BTM 168 0,8779012 1,009226 -1,070913 5,874122 

Nota: Resultados obtidos via software STATA®. Observações referentes a 31 empresas no período de 2010 a 

2015. 

 

Analisando a normalidade das duas variáveis, observa-se que ambas não apresentam 

comportamento normal a partir do teste de Shapiro-Wilk para normalidade, obtendo como 

estatística do teste para INOV W = 0,64120 (p-valor = 0,0000) e BTM W = 0,7215 (p-valor = 

0,0000), rejeitando a hipótese de normalidade nas duas variáveis. 

Para aplicar o teste de causalidade de Granger, foram atribuídas defasagens temporais 

de 1 a 4 períodos (anos), na forma de lags, em ambos os sentidos da relação de causa-efeito 

entre INOV e BTM, sendo primeiramente testada a hipótese de que BTM granger-causa 

INOV (BTM → INOV) e, posteriormente, de que INOV granger-causa BTM (INOV → 

BTM), sendo esperada significância estatística apenas no segundo grupo de testes, com efeito 

esperado negativo. 

O teste de Granger verifica a significância conjunta dos regressores defasados aos 

quais se espera que apresentem efeito de causa sobre a variável dependente. 

Para análise estatística, foram considerados significativos apenas os resultados ao 

nível de significância de 0,05 pelo menos.  

Ressalta-se que o poder explicativo dos modelos é alto devido ao uso da própria 

variável dependente defasada. O objetivo do teste com o uso da variável dependente defasada 

é de que esse componente carregue toda a informação que seria relativa as demais variáveis 

omitidas do modelo, ou seja, outras variáveis explicativas que não foram tratadas aqui, 

deixando a análise apenas no efeito marginal da variável independente de causa, de modo a 

identificar seu efeito temporal precedente. 

Os resultados para o primeiro teste, ou seja, BTM granger-causa INOV são 

apresentados na tabela 2. 

 



 

 

Tabela 2 – Teste de causalidade de Granger: BTM → INOV 

  BTM granger-causa INOV 

(BTM → INOV) 

  1 defasagem 2 defasagens 3 defasagens 4 defasagens 

Variável 

Dependente 

Defasada (Efeito) 

Const 
0,0021 *** 

(0,006) 

0,0021 ** 

(0,013) 

0,0024 *** 

(0,004) 

0,0006 

(0,351) 

INOV t-1 

(p-valor) 
0,7425 *** 

(0,000) 

0,7341 *** 

(0,000) 

0,5721 *** 

(0,000) 

1,0299 *** 

(0,000) 

INOV t-2 

(p-valor) 
 

-0,0643 

(0,400) 

0,1162 

(0,225) 

-0,0836 

(0,199) 

INOV t-3 

(p-valor) 
  

-0,1795 *** 

(0,005) 

-0,1956 *** 

(0,005) 

INOV t-4 

(p-valor) 
   

0,1166 * 

(0,063) 

Variável 

Independente  

BTM t-1 

(p-valor) 

-0,0010 * 

(0,100) 

-0,0003 

(0,763) 

-0,0003 

(0,686) 
-0,0018 *** 

(0,009) 

Defasada (Causa) 

BTM t-2 

(p-valor) 
 

-0,0006 

(0,688) 

-0,0023 

(0,188) 

0,0008 

(0,531) 

BTM t-3 

(p-valor) 
  

0,0029 * 

(0,080) 

0,0020 

(0,162) 

BTM t-4 

(p-valor) 
   

-0,0007 

(0,351) 

Observações (n) 136 106 77 49 

Teste de Granger - F  

(p-valor) 

2,74 

(0,1004) 

0,76 

(0,4716) 

2,21 * 

(0,0941) 
2,82 ** 

(0,0374) 

Teste F 

(p-valor) 

151,06 

(0,000) 

56,07 

(0,000) 

20,54 

(0,000) 

36,99 

(0,000) 

R2 0,6943 0,6895 0,6377 0,8809 

R2 Ajustado 0,6897 0,6772 0,6067 0,8571 

Nota: Resultados obtidos via software STATA®. O número de lags refere-se ao número de defasagens 

temporais em cada modelo. Os níveis de significância estatística são representados por: 10% (*), 5% (**) e 1% 

(***). 

Nos testes para verificar se BTM causa INOV é possível observar que o teste de 

Granger só apresenta significância estatística ao nível de 5% com 4 defasagens (4 lags), ainda 

assim, a variável de interesse de causa (BTM) só apresenta significância na defasagem de 1 

período, quando considerado todo o ciclo de 4 defasagens. Assim, só existe um efeito BTM 

→ INOV em um ciclo de 4 períodos, com efeito negativo. 

Os resultados para o segundo teste, de que INOV granger-causa BTM, hipótese 

defendida nesta pesquisa, são apresentados os dados na tabela 3. 

No caso da análise da variável INOV como causa do BTM, os resultados apontam que 

INOV → BTM em um ciclo de 3 defasagens. Assim, os gastos com pesquisa, utilizados aqui 

como proxy de inovação, após um período de 3 anos, em média, geram um efeito negativo 

sobre a BTM, medida que verifica a proporção entre o valor contábil e o valor de mercado, ou 

seja, os investimentos em inovação proporcionam um incremento no valor de mercado da 

empresa acima de seu valor contábil em um ciclo de 3 anos em média. 

 



 

 

Tabela 3 – Teste de causalidade de Granger: INOV → BTM 

  INOV granger-causa BTM 

(INOV → BTM) 

  1 defasagem 2 defasagens 3 defasagens 4 defasagens 

Variável 

Dependente 

Defasada (Efeito) 

Const 
0,0614 

(0,388) 

0,1695 

(0,064) 

0,1778 

(0,115) 

-0,0341 

(0,826) 

BTM t-1 

(p-valor) 
1,1022 *** 

(0,000) 

1.3898 *** 

(0,000) 

1,3674 *** 

(0,000) 

1.2442 *** 

(0,000) 

BTM t-2 

(p-valor) 
 

-0,4800 *** 

(0,004) 

-0,6424 *** 

(0,011) 

-0,8097 *** 

(0,012) 

BTM t-3 

(p-valor) 
  

0,2953 

(0,204) 
0,7138 ** 

(0,043) 

BTM t-4 

(p-valor) 
   

0,1915 

(0,528) 

Variável 

Independente 

Defasada (Causa) 

INOV t-1 

(p-valor) 

2,1689 

(0,592) 

6,5937 

(0,492) 

1,0041 

(0,940) 

29,4313 

(0,116) 

INOV t-2 

(p-valor) 
 

-7.,2529 

(0,385) 
26,562 ** 

(0,048) 

8,2594 

(0,603) 

INOV t-3 

(p-valor) 
  

-27,292 *** 

(0,002) 

-38,997 ** 

(0,022) 

INOV t-4 

(p-valor) 
   

17,5635 

(0,249) 

Observações (n) 136 106 77 49 

Teste de Granger - F  

(p-valor) 

0,29 

(0,5923) 

0,39 

(0,6813) 
3,40 *** 

(0,0224) 

2,20 * 

(0,0868) 

Teste F 

(p-valor) 

192,79 

(0,000) 

91,00 

(0,000) 

59,85 

(0,000) 

33,26 

(0,000) 

R2 0,7435 0,7828 0,8369 0,8693 

R2 Ajustado 0,7397 0,7742 0,8229 0,8432 

Nota: Resultados obtidos via software STATA®. O número de lags refere-se ao número de defasagens 

temporais em cada modelo. Os níveis de significância estatística são representados por: 10% (*), 5% (**) e 1% 

(***). 

Observa-se que no teste de 3 defasagens, mesmo com a significância de 2 defasagens, 

o coeficiente negativo de lag 3 (t-3) é superior ao efeito positivo do coeficiente de lag 2. Os 

coeficientes são comparáveis, pois representam a mesma variável em dois momentos distintos 

no tempo. 

O resultado relativo ao coeficiente da terceira defasagem também é obtido na última 

regressão, com significância estatística do lag 3, novamente com sinal negativo. 

Resumindo, os efeitos obtidos pelos modelos representam: 

INOV → BTM: 3 defasagens 

BTM → INOV: 4 defasagens 

Desta forma, fica nítida a precedência temporal dos gastos com pesquisa (INOV) 

sobre a geração de valor capturada pelo BTM. Portanto, os resultados apresentados 

confirmam a hipótese esperada que INOV causa BTM com efeito negativo ao longo do 

tempo, sendo que este tempo médio é de 3 anos. 

 

5. CONCLUSÃO 
O presente trabalho explorou a existência de uma relação causal entre os gastos com 

pesquisa lançados como despesa pela Contabilidade e o distanciamento entre o valor contábil 

e o valor de mercado, medido pelo índice BTM, nas companhias abertas brasileiras 



 

 

inovadoras. 

 Para tanto, a amostra foi composta de 31 empresas que apresentaram, em suas Notas 

Explicativas, informações relativas aos gastos com pesquisa descarregados na DRE no 

período de 2010 a 2015, totalizando 168 observações, em um painel desbalanceado, em 

decorrência da indisponibilidade de dados para as variáveis de interesse.    

 Por meio do Teste de Causalidade de Granger, verificou-se que a variável INOV causa 

(→) BTM, em um ciclo de 3 defasagens. Ademais, os resultados também demonstraram que 

BTM → INOV com 4 defasagens, ambos com efeito negativo.  

Esses resultados estão em consonância com os estudos de Eberhart et al. (2004) e 

Camargo et al. (2016), corroborando no sentido de que os gastos com P&D tendem a ser 

percebidos tardiamente pelo mercado. Assim, o potencial de fluxos de caixa desses 

investimentos tende a ser subestimado, em decorrência dos critérios de reconhecimento pela 

Contabilidade.  

 Em outras palavras, os gastos com pesquisa descarregados no resultado, utilizados 

como proxy para inovação, após um período de 3 anos, em média, geram um efeito negativo 

sobre o BTM. Essa constatação sugere indícios de que os investimentos em inovação 

proporcionam um incremento no valor de mercado da empresa acima de seu valor contábil em 

um ciclo médio de 3 anos. Após isso, no 4º período, observou-se que o BM → INOV, ou seja, 

há a percepção da inovação, sinalizando indícios de potencial valorização da empresa frente 

aos investidores, de modo que se reconhece um ciclo contínuo de crescimento da empresa.  

 Dessa forma, a partir do momento em que os investidores reconhecem os 

investimentos em inovação, os altos índices BTM demonstram certo otimismo das empresas, 

refletindo em expectativas de retorno acima das criadas anteriormente pelo mercado 

(Donnelly, 2014). 

 Ressalta-se que a amostra dessa pesquisa foi restrita a 31 empresas. No entanto, isso se 

deve ao fato de que diversas empresas não possuem gastos com pesquisa ou não divulgaram 

essas informações em suas Notas Explicativas. Por fim, sugerem-se futuras investigações 

acerca dos efeitos que os investimentos em inovação acarretam na geração de valor 

econômico aos acionistas, com o uso de metodologias alternativas às utilizadas nesta 

pesquisa. 
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