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RESUMO 

A atividade de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação tem se mostrado indissociável da 

promoção ao desenvolvimento econômico das nações e da competitividade das empresas 

sobre suas concorrentes. É neste contexto que se inserem políticas públicas de inovação, 

dentre elas, os incentivos fiscais concedidos pelo poder público, cujo interesse se justifica pela 

influência da inovação no crescimento da economia. No ano em que a Lei 11.196 de 2005 

(Lei do Bem) completa uma década de benefícios fiscais a empresas inovadoras, este trabalho 

busca inferir a efetividade deste instrumento sobre a rentabilidade de empresas de capital 

aberto incentivadas, de 2006 a 2012. A amostra é composta por 173 empresas de capital 

aberto, sendo elas participantes e não participantes da Lei do Bem, de 18 setores, constituindo 

1.117 observações. Controlando por diversas características das empresas, buscou-se 

mensurar o efeito da Lei do Bem sobre o Return on Assets (ROA) das empresas. Tanto o 

método Pool de OLS quanto o método de Diferenças em Diferenças indicaram uma relação 

positiva e estatisticamente significativa (1%) entre a Lei do Bem e o ROA. Os resultados do 

método de Diferenças em Diferenças apontaram que participar da Lei do Bem tende a 

aumentar o ROA das empresas em 1,65 p.p. em média, sugerindo que este é um mecanismo 

governamental que provoca resultados positivos no desempenho financeiro das empresas. 

Assim, o estudo contribui para apresentar qual foi a influência da Lei do Bem sobre o ROA 

das companhias de capital aberto desde a criação deste incentivo fiscal. 

 

Palavras-chave: Lei do Bem. Incentivos Tributários. Pesquisa, Desenvolvimento & 

Inovação. Rentabilidade. Diferenças em Diferenças. 

 

Área temática do evento: Contabilidade para Usuários Externos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A atividade de Pesquisa e Desenvolvimento é crucial, tanto sob o ponto de vista de um 

único setor, como para a economia como um todo (TIROLE, 1988). O tema tem se mostrado 

essencial, não só para a promoção do desenvolvimento econômico e social das nações, mas 
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também para as empresas se diferenciarem perante as demais. Pode-se definir inovação como 

sendo a pesquisa, a descoberta, o desenvolvimento, a melhora e a comercialização de novos 

processos, novos produtos e novas estruturas de processos organizacionais (SHY, 1996). 

Neste contexto, Shy (1996) observa que os governos nunca deixam a atividade de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) ocorrer de forma completamente livre pelos mercados. 

A intervenção governamental vai desde o estabelecimento de sistemas escolares e 

universitários obrigatórios até subsídios diretos a firmas e indústrias.  

Em se tratando de investimentos em inovação proporcional ao Produto Interno Bruto 

(PIB), o Brasil está situado da seguinte forma no cenário mundial, o Brasil se encontrava em 

2013 (1,24% do PIB
1
) aquém da média de 2% dos países da União Europeia e de 2,4% dos 

países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O 

comparativo é liderado por Coreia do Sul, Israel, Finlândia e Suíça, sendo que o nível do 

Brasil é próximo ao da Rússia e à frente de países como o México, Chile, Argentina, Índia e 

África do Sul, porém inferior ao de todos os países avançados, ao de outros membros dos 

BRICS e ao de outras economias de menor dimensão, como a Itália, Espanha, Portugal e 

Cingapura.  

Neste contexto, o Brasil tem sistematicamente buscado adotar políticas de inovação 

que visam ampliar os gastos empresariais em P,D&I, adotando estratégias de estímulo à 

inovação que buscam o aumento da competitividade e o desenvolvimento econômico do país, 

tais como financiamentos e subvenções, bolsas de estudo e incentivos fiscais, que consistem 

em reduzir o custo dos projetos de P,D&I através de um sistema de compensação ao 

investimento realizado pelas empresas através de desonerações tributárias, visando tornar tais 

investimentos suficientemente atrativos para as empresas (ANPEI, 2010).  

Dentre os incentivos fiscais em vigor no Brasil, estão os benefícios da Lei 11.196 de 

2005, batizada de “Lei do Bem”, que em 2013 beneficiou 977 empresas com a economia em 

tributos federais de R$ 1,58 bilhão (MCTI, 2016). Ao todo, desde o primeiro ano de vigência 

da Lei do Bem (2006), o valor da renúncia fiscal até 2013 chega a R$ 9,85 bilhões. 

O valor da renúncia fiscal indica a arrecadação em tributos da qual o governo vem 

abrindo mão com vistas a promover a pesquisa, a inovação e o desenvolvimento no país. No 

entanto, é preciso também monitorar a eficiência de tais valores renunciados para incentivar a 

atividade de P,D&I. Segundo o Manual de Oslo (OCDE, 2005), vários indicadores podem ser 

utilizados para mensurar o impacto das inovações no desempenho da empresa, dentre eles o 

aumento das vendas devido a produtos tecnologicamente novos ou aprimorados e a redução 

de custos devido a processos novos ou aprimorados (em indicadores de mão-de-obra, 

consumo de materiais, consumo de energia e de utilização de capital fixo). Neste contexto, 

visando inferir se os gastos com P,D&I incentivados pela Lei do Bem vem produzindo 

resultados efetivos nas empresas beneficiadas, o problema de pesquisa proposto é: O 

desempenho financeiro das empresas listadas na BM&FBovespa é superior nas empresas 

incentivadas pela Lei do Bem entre 2006 a 2012? 

As empresas analisadas serão as listadas na BM&FBovespa e no Relatório Anual da 

Utilização dos Incentivos Fiscais (Relatório Anual) do MCTI. O período analisado será a 

partir do primeiro ano de vigência da lei, qual seja, 2006, até o último ano cujo Relatório 

Anual foi divulgado pelo MCTI em tempo hábil para este trabalho, qual seja, 2012. Este 

trabalho não pretende confrontar os eventuais benefícios gozados pelas empresas incentivadas 

pela Lei do Bem com os custos das isenções fiscais concedidas pelo governo. 

                                            
1 Fonte: MCTI (2015) 



 

 

 

Este trabalho tem como objetivo principal inferir se o desempenho financeiro das 

empresas listadas na Bovespa é superior nas empresas beneficiadas pela Lei do Bem entre 

2006 a 2012. Os objetivos específicos, para o mesmo período, são descrever as características 

das empresas que fizeram uso da Lei do Bem e mensurar a magnitude do efeito da Lei do 

Bem sobre a rentabilidade destas empresas, uma vez controlados outros aspectos que 

determinam a rentabilidade. 

Ainda, este trabalho pretende contribuir para a literatura científica de duas formas. A 

primeira é metodológica: a análise feita para este trabalho será a de dados em Pool de MQO 

(Mínimos Quadrados Ordinários) ou OLS (Ordinary Least Squares) e também a de Painel de 

Efeitos Fixos ou Difference-in-Difference (DID). A segunda contribuição à literatura 

científica se refere à variável de teste do presente estudo, que não será o gasto com inovação 

tecnológica, mas sim o desempenho das empresas incentivadas, comparativamente ao 

desempenho das empresas não incentivadas, como é sugerido pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) (EUROPEAN COMMISSION, 2014). 

Esta forma de mensuração também se propõe a contribuir com o sugerido pelo 

relatório do TCU (2014), o qual apontou que, sob o ponto de vista de fiscalização das 

renúncias fiscais do MCTI, há falhas na governança das renúncias, as quais deveriam ser 

tratadas por órgão superior com poderes normativos e de gestão sobre o tema. Dentre as 

falhas de gestão, o TCU (2014) cita a ausência de processo de monitoramento e avaliação de 

resultados e impactos das políticas públicas no mercado, notadamente dos investimentos em 

P,D&I.  

Merece também destaque a Medida Provisória (MP) 694/2015, publicada em edição 

extra no Diário Oficial dia 30 de setembro de 2015, cujo art. 3º suspende em 2016 a fruição de 

benefícios fiscais concedidos na Lei do Bem a empresas inovadoras. Tal suspensão se dá, 

conforme a exposição de motivos da MP 694/2015, em necessidade de um rápido ajuste que 

produza melhores resultados fiscais em 2016 em decorrência da grave situação orçamentária 

para o ano de 2016 e da necessidade de se recompor as receitas tributárias, inclusive por meio 

da redução de benefícios fiscais. Tendo em vista a possibilidade de benefícios da Lei do Bem 

serem suspensos para 2016, outra contribuição que este trabalho se propõe a fornecer são 

subsídios para este importante debate, estudando se o desempenho financeiro das empresas 

beneficiadas pela Lei do Bem e listadas na Bovespa é, de fato, melhor do que as demais 

empresas de capital aberto não incentivadas.  

Finalmente, este trabalho busca chamar a atenção para este benefício. No ano em que a 

Lei do Bem completa uma década, o último Relatório Anual do MCTI divulgado em janeiro 

de 2016 (MCTI, 2016) revela que apenas 977 empresas utilizaram o incentivo fiscal da Lei do 

Bem em 2013, um número aquém das 45.950 empresas consideradas inovadoras pela última 

Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC)
2
, que cobriu o triênio de 2009 a 2011. 

Considerando que os benefícios da Lei do Bem não demandam autorização prévia, o número 

de firmas que os utilizam deveria ser mais próximo do próprio número de empresas que 

desenvolvem atividades de P,D&I, conforme a PINTEC
3
, lembrando que apenas as empresas 

de Lucro Real podem se beneficiar, o número de empresas incentivadas é aquém do total de 

                                            
2 Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com o apoio da FINEP e do MCTI. 
3 É possível que alguns motivos para esta discrepância sejam: a) A Lei do Bem incentiva apenas empresas enquadradas na sistemática de 
Lucro Real, ou seja, empresas do Lucro Presumido, Simples ou Micro Empresas respondem à PINTEC, mas não se beneficiam da Lei do 

Bem; b) Mesmo que esteja enquadrada no Lucro Real, empresas não podem estar na situação de prejuízo fiscal para aproveitar a Lei do Bem 

c)O conceito de Inovação é mais abrangente na pesquisa PINTEC do que para fins da Lei do Bem, como será visto adiante. 



 

 

 

empresas que calculam seu IRPJ e CSLL no Brasil, que é de aproximadamente 150 mil 

empresas (CETAD, 2014).  

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Conceitos de Inovação e Consequências Econômicas 

O tema inovação foi abordado no meio acadêmico por Schumpeter (1928). Segundo o 

autor, o desenvolvimento de inovações se dá por fatores como a necessidade de adaptação da 

sociedade às perturbações decorrentes de guerras e do crescimento populacional, bem como a 

vontade empreendedora motivada pelos desejos de lucros dos empresários.  

Ainda segundo Schumpeter (1928), a inovação modifica o ambiente, causando ruptura 

do sistema e, posteriormente, força a adaptação, intitulando este processo de “destruição 

criativa”. Para o autor, a economia de mercado, por sua própria natureza, decorre de 

mudanças contínuas, sendo a sua essência a destruição da velha estrutura econômica e a 

criação de uma nova. Assim, a inovação envolve um processo de “destruição criativa”, dos 

“novos bens e consumo, dos novos métodos de produção ou transporte, dos novos mercados, 

das novas formas de organização industrial que a empresa capitalista cria” (SCHUMPETER, 

1988). Inovação é essencialmente trazer novas ideias ao mercado (EUROPEAN 

COMMISSION, 2014). Porém, para Schumpeter (1928) a inovação não está associada 

somente à criatividade com a geração de novas ideias, mas também com a iniciativa e tomada 

de riscos, já que não necessariamente projetos de P,D&I apresentarão sucesso.   

A inovação representa, em linhas gerais, a adoção de novos produtos ou novos 

processos, assim como alterações relevantes nos produtos ou processos existentes. Mais 

especificamente, Schumpeter (1928) caracterizou a inovação segundo cinco tipos, que são: 

a) a introdução de um novo bem – um produto com o qual os consumidores ainda não 

estejam familiarizados – ou de uma nova qualidade de um bem; 

b) a introdução de um novo método de produção – um método que ainda não tenha 

sido testado pela experiência no ramo industrial em questão; 

c) a abertura de um novo mercado – um mercado no qual o ramo industrial específico 

do país em questão não tenha entrado anteriormente, existisse ou não esse mercado; 

d) a conquista de uma nova fonte de abastecimento de matérias-primas ou produtos 

semimanufaturados, também independentemente do fato de essa fonte já existir ou ainda ter 

de ser criada; 

e) a promoção de uma nova organização de uma indústria qualquer, como a criação de 

uma posição monopolística (por exemplo, através da formação de um truste) ou o rompimento 

de uma posição monopolística. 

Para fins econômicos é possível afirmar que o sucesso na introdução de um novo 

produto com o qual os consumidores ainda não estejam familiarizados (inovação de produto) 

tende a gerar aumento de receitas. Já o êxito na introdução de um novo método de produção, 

que ainda não tenha sido testado no ramo industrial em questão (inovação de processo), tende 

a gerar redução de custos (TIROLE, 1988). Ambos os casos produzem impactos na 

produtividade, lucratividade e rentabilidade das empresas. Outros tipos de inovação previstos 

na literatura, tais como a abertura de um novo mercado, a nova fonte de abastecimento de 

matérias-primas e a promoção de uma nova organização de uma indústria também impactam 

nestes três fatores, tendo em vista ganhos de escala. O desempenho das empresas, 

teoricamente, vem a impactar o PIB na medida em que empresas produtivas, lucrativas e 

rentáveis realizam investimentos, compram máquinas, expandem atividades, contratam mão 

de obra, movimentando e gerando valor agregado para a economia.  



 

 

 

 

 

2.2 Lei do Bem 

A Lei do Bem (Lei 11.196/2005) é um incentivo  fiscal que pretende aumentar da 

competitividade e o desenvolvimento econômico do país, basicamente através da dedução 

direta dos dispêndios em P,D&I do lucro das empresas, alterando o custo de uso do capital 

destinado a esse investimento.  
Quadro 1 – Resumo dos incentivos fiscais previstos na Lei do Bem 

Benefícios          Gasto       Recuperação  Significado Econômico 

A - Exclusão do Lucro 

Real e da base da CSLL 

dos dispêndios com 

atividades de Inovação de 

60%, 80% ou 100% 

Despesas 

Operacionais 

 

20,4% a 34% do gasto 

com P,D&I através de 

IRPJ e CSLL 

 

O custo do P,D&I diminui, 

incentivando sua realização. 

B - Exclusão do Lucro 

Real e da base da CSLL 

dos dispêndios com 

atividades de Inovação 

contratadas de agentes de 

ICT de 50% a 150% 

Despesas 

Operacionais 

 

 

17% a 51% do gasto 

com P,D&I contratadas 

de agentes de ICT 

através de IRPJ e CSLL 

 

O custo do P,D&I diminui, 

incentivando sua realização, 

incentivando a cooperação 

das organizações do SNI, 

gerando sinergia para troca 

de conhecimento local, 

mútuo e interativo. 

C - Depreciação e 

Amortização integral no 

próprio período da 

aquisição de máquinas, 

equipamentos e 

intangíveis para P&D 

Máquinas, 

Equipamentos e 

Bens Intangíveis 

para PD&I 

100% de depreciação no 

ano da aquisição do 

bem para P,D&I 

Benefício Temporário 

(Financeiro) - Melhora no 

caixa da firma através de 

redução de IRPJ e CSLL no 

momento do investimento 

em bens de P,D&I. 

D - Redução de 50% do 

IPI incidente sobre 

máquinas e equipamentos 

utilizados para PD&I 

Máquinas e 

Equipamentos para 

PD&I 

50% do IPI 

 

O preço dos bens de capital 

destinado ao P,D&I diminui, 

incentivando sua compra. 

E - Redução a zero do 

Imposto de Renda Retido 

na Fonte (IRRF) sobre 

remessas ao exterior para 

registro e manutenção de 

marcas e patentes. 

Registro e 

manutenção de 

marcas e patentes 

 

100% do IRRF 

 

O custo de registro e 

manutenção de marcas e 

patentes caem, incentivando 

sua realização. 

  Fonte: Adaptado de Soly (2014) e Calzolaio (2011) 

Destaca-se que a renúncia fiscal do governo através da Lei do Bem tem se dado 

basicamente através dos mecanismos A, B e C acima elencados (99,99%
4
). 

 Na Tabela 1 é apresentada uma síntese dos resultados divulgados anualmente pelo 

MCTI (com base nos FORMP&D enviados pelas empresas) sumarizando os principais 

indicadores: 
  

                                            
4 Conforme MCTI (2016), Tabela 6. 



 

 

 

Tabela 1 – Sumário dos resultados divulgados pelo MCTI 

Ano Empresas 

cadastradas  

(A) 

Empresas 

habilitadas  

(B) 

Renúncia Fiscal 

(R$ milhões)  

(C) 

Investimento 

em P,D&I  

(R$ milhões) (D) 

2006 130 130 229 2.190 

2007 332 300 884 5.130 

2008 552 460 1.583 8.804 

2009 635 542 1.383 8.331 

2010 875 639 1.727 7.100 

2011 962 767 1.410 6.844 

2012 1.042 787 1.048 5.340 

2013 1.158 977 1.583 6.740 

TOTAL 5.687 4.602 9.847 50.475 

Fonte: Relatórios Anuais MCTI 

De 1990 a 2005, o valor da renúncia fiscal foi de aproximadamente R$ 11 bilhões de 

reais (de 1990 a 2005) (MCTI, 2015). Já após a criação dos instrumentos das Leis da 

Inovação (Lei 10.973/04) e da Lei do Bem, de 2006 a 2014 a renúncia tributária do MCTI foi 

ampliada para aproximadamente R$ 49 bilhões de reais em nove anos, com seguintes 

benefícios fiscais (MCTI, 2015): 

a) Leis de informática (Leis 8.248/91 e 10.176/01): 66% 

b) Lei do Bem (Lei 11.196/05): 25% 

c) Importação de equipamentos para pesquisa do CNPq (Lei 8.010/90): 6% 

d) Lei de informática da Zona Franca (Lei 8.387/91): 3% 

Neste contexto, foram percebidos avanços nos indicadores de inovação do país:  

Figura 1 – Dispêndio Nacional em P,D&I de 2000 a 2013

 

Fonte: MCTI (2015) 

A relação entre os gastos (governamentais e empresariais) em P,D&I e o produto 

interno bruto (PIB) alcançou 1,16% em 2010 (contra 0,96% em 2004). As informações 

disponíveis até o término desta pesquisa são referentes a 2013, quando os gastos públicos e 

privados com incentivos de P,D&I no Brasil atingiram 1,24% do PIB. 

Diante do exposto, especialmente do modo como a teoria econômica espera que a 

inovação obtida por meio de incentivos fiscais afete o desempenho das empresas, espera-se 

que as empresas incentivadas pela Lei do Bem apresentem maior rentabilidade do que as não 

incentivadas. Assim, para este trabalho, a hipótese de pesquisa é: H: As empresas 



 

 

 

incentivadas pela Lei do Bem apresentam rentabilidade superior à rentabilidade das empresas 

não incentivadas. 

3 METODOLOGIA 

3.1 População e Amostra 

A base de dados foi constituída a partir de todas as empresas de capital aberto listadas 

na BM&FBovespa entre 2005 a 2012, período que inicia um ano antes da vigência da Lei do 

Bem e cobre sete anos de incentivos. Foram consideradas todas as empresas de capital aberto 

no período, sendo elas beneficiadas ou não pela Lei do Bem. Posteriormente, foram excluídas 

as empresas dos setores de Bancos, Fundos e Seguros, tendo em vista as peculiaridades da 

composição de balanço destes setores.  

Foram extraídas do software Economática as seguintes informações anuais de 2005 a 

2012: Ativo Total, Ativo Imobilizado, Ativo Intangível, Ativo não Circulante, CAPEX, 

Passivo Circulante, Passivo não Circulante, Patrimônio Líquido, Receita Líquida, Custo de 

Produtos Vendidos (CPV), Despesas de Venda, Despesas Operacionais, Lucro Líquido e 

Setor. Foram incluídas posteriormente as informações relativas ao ano da fundação da 

empresa (obtido nos sites institucionais das empresas) e ao capital (se pública ou privada), 

obtido do cartão CNPJ das empresas. 

Posteriormente, foram excluídas empresas que não apresentavam informações 

consideradas imprescindíveis, tais como: ativo total, ativo imobilizado, receita líquida, 

passivo, patrimônio líquido positivo, dentre outras. Tais empresas não foram consideradas no 

estudo por falta de disponibilidade dos referidos dados, o que pode representar uma limitação 

ao método da pesquisa. 

Uma vez aplicados estes filtros, restaram 173 empresas únicas, totalizando 1.117 

observações de 18 setores, quais sejam: 
Tabela 2 – Amostra por setor 

Setor N % 

Agro e Pesca 5 1,3% 

Alimentos e Bebidas 69 6,2% 

Comércio 02 9,1% 

Construção 23 11,0% 

Eletroeletrônicos 36 3,2% 

Energia Elétrica 47 13,2% 

Miner. não Metálicos 24 2,1% 

Mineração 24 2,1% 

Máquinas Industriais 31 2,8% 

Papel e Celulose 39 3,5% 

Petróleo e Gás 7 1,5% 

Química 34 3,0% 

Siderur & Metalur 15 10,3% 

Software e Dados 7 1,5% 

Telecomunicações 32 2,9% 

Têxtil 33 11,9% 

Transporte Serviços 75 6,7% 

Veículos e Peças 84 7,5% 

Total 1.117  100,0% 

Fonte: Elaborada pela autora 

Dos 18 setores acima listados, nota-se que 5 deles representam mais da metade das 

observações: Energia Elétrica, Têxtil, Construção, Siderurgia & Metalurgia e Comércio. Os 

demais 13 setores correspondem ao restante.  



 

 

 

Já a Tabela 3 demonstra as observações por ano, que correspondem à quantidade de 

empresas em cada ano de observações: 
Tabela 3 – Empresas por ano 

Ano N % 

2005 104  9,31% 

2006 125 11,19% 

2007 135 12,09% 

2008 142 12,71% 

2009 142 12,71% 

2010 153 13,70% 

2011 156 13,97% 

2012 160 14,32% 

Total 1.117 100,0% 

Fonte: Elaborada pela autora 

Percebe-se que a quantidade de empresas estudadas aumenta no decorrer dos anos, o 

que indica um crescimento no número de empresas com dados disponíveis da base de dados 

pesquisas. Ao todo, as observações contemplam 173 empresas únicas, incentivadas ou não. 

Ao comparar esta informação com a Tabela 1, percebe-se que o número de empresas da 

amostra é inferior ao total das empresas beneficiadas. O principal motivo é que a maior parte 

das empresas incentivadas é de sociedades de capital fechado e por cota de responsabilidade 

limitada (CHAVES et al., 2014). Tais empresas não foram consideradas no estudo por falta de 

disponibilidade de dados, o que pode representar uma limitação ao método da pesquisa. 

3.2 Definição das Variáveis  

3.2.1 Variável Dependente 
O desempenho financeiro das empresas foi medido através do ROA (Return on 

Assets), medida frequentemente usada para avaliar o retorno gerado pelos ativos existentes na 

empresa, pois reporta a eficiência do ativo de uma empresa para gerar resultado 

(DAMODARAN, 2007). O ROA resulta da divisão do lucro pelo ativo da entidade: 

 

       
                

              
           

3.2.2 Variável Independente 

A variável dummy refere-se à obtenção da aprovação do incentivo fiscal da Lei do Bem 

(LB) pelo MCTI das empresas de capital aberto, listadas na BM&F Bovespa. Esta informação 

foi obtida no anexo IV de cada Relatório da Utilização dos Incentivos Fiscais do MCTI, anos 

Base 2006 a 2012. 

3.2.3 Variáveis de Controle 

Essa subseção aborda as determinantes utilizadas no estudo. A premissa é de que há 

muitos fatores que podem afetar o ROA. Assim, os fatores examinados na pesquisa incluem 

nove (9) variáveis de controle, conforme seguem: 

a) Tamanho: Esta variável é calculada pelo logaritmo natural do ativo total no final do ano 

fiscal:  

                                       
b) Intensidade de Capital: esta variável resulta da divisão dos bens do ativo imobilizado 

pelo ativo total (FEENY, 2002):  

               
                    

              
           



 

 

 

c) Capex (“Capital Expenditures”): esta variável se refere aos investimentos feitos por uma 

empresa para adquirir ou melhorar seus bens de capital (COLES; DANIEL e NAVEEN, 

2006).  

         
                                   

              
           

d) Idade: Uma relação positiva entre a idade da firma e a rentabilidade pode ser esperada se 

as firmas antigas se beneficiarem da economia de escala, através do aprendizado que a 

experiência traz (GLANCEY, 1998). Firmas antigas se beneficiam do efeito reputação, que as 

permite maiores margens de vendas do que as empresas mais novas (GLANCEY, 1998).  

e) Alavancagem Financeira: Esta variável resulta da divisão do passivo total pelo patrimônio 

líquido da entidade e reporta a habilidade da entidade em maximizar sua lucratividade por 

meio de endividamento.  

            
                

                     
           

f) Índice de Lerner: A variável de Mark Up é definida como a porcentagem da receita da 

empresa perante a receita de todo o setor. No entanto, no Brasil, calcular Market Share desta 

forma não é viável, pois não é possível considerar a receita das empresas de capital fechado, 

visto que calcular o market share considerando apenas a receita das empresas de capital 

aberto distorceria os resultados. Assim, utilizou-se uma proxy de market power, através de 

uma adaptação do Índice de Lerner: 

          
              

          
  

                 

          
           

g) Capital Privado ou Público: A variável de propriedade do capital das empresas (privado 

ou público foi utilizada tendo em vista a diferença de competitividade nos ambientes em que 

elas estão inseridas. Esta variável foi obtida no cartão CNPJ de cada empresa, no campo 

“Código e Descrição Da Natureza Jurídica”.  

h) Setor: O setor em que uma empresa opera tem características bem estabelecidas que 

influenciam não só o desempenho, mas também o retorno (DAMODARAN, 2007).  

i) Ano: uma variável dummy para cada ano foi utilizada com o objetivo de isolar efeitos 

causados por fatores exógenos (por exemplo, ciclos econômicos) e comuns a todos os setores. 

Uma vez identificadas as variáveis de controle, a Tabela 4 mostra os sinais esperados 

na regressão para cada uma delas: 
Tabela 4 – Variáveis de controle utilizadas no estudo e sinal esperado 

Variável de Controle Sigla da Variável Sinal Esperado 

a. Tamanho Tam (+) 

b. Intensidade Intens (+/-) 

c. Capex Capex (+/-) 

d. Idade Idade (+) 

e. Alava. Financeira Alav (+/-) 

f. Índice de Lerner Lerner (+) 

g. Capital Privado Privado (+) 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

3.3 MODELOS 

3.3.1. Pool de OLS 

A estimação pelo método Pool de MQO (Mínimos Quadrados Ordinários) ou OLS 

(Ordinary Least Squares), assume que a variável dependente é uma combinação linear de 



 

 

 

variáveis independentes, mais um erro aleatório (GREENE, 2002). O modelo clássico de 

regressão é: 

                         

onde     é a variável dependente (ROA),   é a constante,     é um vetor contendo cada 

uma das variáveis anteriormente abordadas, β é um vetor de parâmetros a serem estimados e 

    são os erros aleatórios. Os sub-índices i e t denotam a unidade observacional (empresa) e o 

período de cada variável (de 2005 a 2012), respectivamente. Desta forma, é possível finalizar 

com a equação do modelo OLS deste estudo: 

                                                                  

                                                    
Em que: 

  é a constante; 

   é uma dummy binária (beneficiada ou não); 

   é o parâmetro de interesse sobre o qual a hipóteses será testada;  

  ,   ,   ,   ,   ,    e    são parâmetros das variáveis de controle a serem estimados da 

empresa   no ano  ; 

  são vetores de parâmetro (um elemento do vetor para cada setor); 

  são vetores de parâmetro (um elemento do vetor para cada ano); e 

  é o termo de erro. 

Há diversos requisitos para que o modelo Pool de OLS tenha boa especificação, dentre 

eles, exogeneidade estrita dos elementos de   (GREENE, 2002). Assim, na fórmula acima, se 

forem cumpridos tais pressupostos, não seria necessário prosseguir a análise, ou seja, o 

estimador Pool de OLS seria eficiente e a inferência poderia prosseguir de forma confiável 

(GREENE, 2002).  

Neste contexto, a estimação com os dados em formato de Pool de OLS permite avaliar 

o efeito da Lei do Bem sobre o ROA caso todas as variáveis de controle sejam suficientes 

para capturar as diferenças entre as empresas. Uma possibilidade é que existam variáveis que 

não são observáveis e que podem afetar a decisão da empresa em participar ou não da Lei do 

Bem
5
.  

Isto ocasionaria um problema de endogeneidade da variável da Lei do Bem já que esta é 

uma escolha das empresas. Neste caso, o pressuposto de exogeneidade estrita não seria 

cumprido e os parâmetros do modelo seriam viesados. Este problema surge quando as 

empresas se auto selecionam para o programa, que é justamente o caso da Lei do Bem. Nessa 

situação, não temos um experimento aleatório, e sim uma situação quase-experimental ou de 

experimento natural. Neste caso, existe uma variedade de métodos que buscam identificar o 

efeito causal do programa e que buscam mimetizar uma situação experimental (MENEZES 

FILHO, 2012). Dentre os possíveis métodos a serem utilizados, uma possibilidade de solução 

para este problema é analisar os dados organizados em formato de painel inserindo efeitos 

fixos e estimar o chamado modelo de Diferenças em Diferenças. 

3.3.2 Diferenças em Diferenças  

A estimação pelo método de Diferenças em Diferenças busca mitigar o viés de seleção 

associado às características não observáveis das empresas, especificamente aquelas que não 

                                            
5 Os motivos para tal decisão são variados, e vão desde a exclusão da empresa pelos critérios legais, como Prejuízo Fiscal (OLIVEIRA et al. 
2013), passando pela confiança empresarial nesse marco legal (CASTRO et al. 2012) e a complexidade em implementar controles para 

contenção dos gastos com inovação tecnológica e até a falta de clareza na definição dos projetos que podem ser incluídos no incentivo 

(KUROKI, 2010). 



 

 

 

variam ao longo dos anos. No caso de quase-experimentos, não há garantia de que os grupos 

de controle e tratamento sejam similares. O modelo de Diferenças em Diferenças leva em 

conta características pré-existente e assume que essas diferenças entre grupos podem ser 

capturadas no termo constante (GREENE, 2002). O modelo apresentado na Equação 8 passa 

então a ser estimado por meio de um painel, preferencialmente balanceado, em que cada 

empresa terá um termo    desconhecido a ser estimado, e que pode ser interpretado como o 

efeito das variáveis não observáveis no modelo. 

3.4 Limitações do Método 

Os investimentos em inovação tecnológica inicialmente reduzirem a lucratividade das 

empresas, uma vez que os resultados gerados pelos mesmos não ocorrem automaticamente, 

ou seja, há casos em que inicialmente o ROA da empresa cai e a lucratividade começa a 

aumentar muitos períodos após o uso dos incentivos fiscais. Este trabalho analisa a 

contemporaneidade do efeito do benefício sobre o ROA, mas ao mesmo tempo analisa um 

período longo de tempo (sete anos). O que este estudo não faz é incorporar elementos 

defasados (lags) na equação do modelo, permitindo que a Lei do Bem no ano t afete a 

lucratividade no ano t+1, t+2, etc. Esta ausência de elementos defasados pode ser considerada 

uma limitação deste estudo. 

Ainda, não é disponibilizada a relação anual das empresas que não foram aprovadas 

pelo MCTI a usufruir o incentivo, embora o tenham solicitado através do FORMP&D. A lista 

divulgada anualmente pelo MCTI contempla apenas as empresas de fato qualificadas, visto 

que, conforme disposto na Tabela 1, nem todas atendem os critérios exigidos na Lei do Bem. 

Por este motivo, algumas empresas não são habilitadas ao aproveitamento, e, sendo assim, a 

razão social destas empresas não consta no Relatório Anual do MCTI. Assim, na variável 

independente as empresas que constam (aprovadas) no relatório do MCTI foram agrupadas 

pelo código 1. Já as empresas que não constam no relatório foram agrupadas no código 0, seja 

pelo fato de não terem participado do programa, seja pelo fato de terem sido desclassificadas 

pelo MCTI por não atenderam aos requisitos da Lei do Bem (dentre eles: o conceito de 

inovação da empresa é divergente do instrumento legal, não apuração de lucro tributável, ou 

seja, está em situação de prejuízo fiscal, dentre outras não conformidades à Lei do Bem). Esta 

abordagem coloca no grupo de controle empresas que não se candidataram à Lei do Bem, e 

aquelas que se candidataram, mas não tiveram o recurso aprovado. Esta pode ser vista como 

uma limitação da pesquisa. 

Por fim, ressalta-se que a amostra utilizada é pequena quando comparada com o total 

das empresas incentivadas pela Lei do Bem (Tabela 1). Ao todo, esta pesquisa contemplou 

173 empresas únicas, sejam elas beneficiadas ou não. A diferença se deve à indisponibilidade 

de dados, seja das sociedades incentivadas de capital fechado e por cota de responsabilidade 

limitada, seja das sociedades de capital aberto cujos dados essenciais não estavam disponíveis 

no Economática, tais como: Ativo Total, Receita Líquida, Patrimônio Líquido positivo e 

CPV. Desta forma, o tamanho da amostra é reduzido perante o total das empresas 

incentivadas, o que pode representar uma limitação da pesquisa. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Método Pool de OLS 

Inicialmente são apresentadas as estatísticas descritivas (Tabela 5). Os dados das 173 

empresas ao longo dos oito anos da amostra compõem 1.117 observações únicas. Em média 



 

 

 

as empresas têm um ROA de 4,99% e aproximadamente 20,32% das observações são de 

empresas que foram incentivadas pela Lei do Bem.  

  



 

 

 

Tabela 5 – Estatísticas Descritivas 

Variável Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

ROA 0,0499 0,0795 -0,4873 0,6368 

LB 0,2032 0,4026 0 1 

Tam 14,615 1,6464 10,1215 20,3342 

Intens 0,3042 0,2142 0,0006 0,9036 

Capex 0,0742 0,0874 -0,6220 0,7817 

Idade 55,431 33,6653 1 176 

Alav 2,9657 13,4437 0,0115 242,4838 

Lerner 0,3208 0,1824 -1,4643 0,9357 

Privado 0,9642 0,1859 0 1 

Fonte: Elaborada pela autora 

Abaixo são apresentados os resultados da estimação pelo método de Pool de OLS, 

onde se procurou encontrar o melhor ajuste para o conjunto de dados, estimando o ROA das 

empresas que fizeram parte das observações:  
Tabela 6 – Regressão pelo Método Pool de OLS 

Variável Dependente: ROA 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

LB 0,0403*** 0,0408*** 0,0430*** 0,0341*** 0,0326*** 

 

(0,00539) (0,00565) (0,00578) (0,00556) (0,00556) 

Tam 

 

-0,000379 -0,00126 -0,00205 -0,00147 

  

(0,00145) (0,00146) (0,00160) (0,00163) 

Intens 

 

-0,0124 -0,00762 -0,0124 -0,0147 

  

(0,0113) (0,0115) (0,0130) (0,0131) 

Capex 

 

-0,0541 -0,0622* -0,0952*** -0,101*** 

  

(0,0355) (0,0367) (0,0358) (0,0367) 

Idade 

  

-0,000196** -0,0000527 -0,0000452 

   

(0,0000783) (0,0000699) (0,0000697) 

Alav 

  

-0,000846*** -0,000757*** -0,000758*** 

   

(0,000187) (0,000195) (0,000199) 

Lerner 

   

0,199*** 0,198*** 

    

(0,0234) (0,0232) 

Privado 

   

-0,0266** -0,0249** 

    

(0,0128) (0,0127) 

Setor Não Não Não Sim Sim 

Ano Não Não Não Não Sim 

Constante 0,0417*** 0,0550*** 0,0800*** 0,0603** 0,0451* 

 

(0,00267) (0,0209) (0,0223) (0,0262) (0,0266) 

Observações 1.117 1.117 1.117 1.117 1.117 

Empresas 173 173 173 173 173 

R2 Ajustado 0,041 0,045 0,070 0,281 0,283 

Estatística F 55,943 16,160 15,320 12,838 10,469 

Desvios-padrão robustos entre parênteses  * Significativo a 10% ** Significativo a 5% *** Significativo a 1% 

Fonte: Elaborada pela autora 

Em cada uma das colunas são apresentadas estimativas da Equação 8, com a inclusão 

das variáveis de controle adicionais, até o modelo completo (Coluna 5). Os resultados da 

Tabela 6 indicam uma relação positiva e estatisticamente significativa (1%) entre a Lei do 

Bem e o ROA, mostrando que as empresas beneficiadas pela Lei do Bem tendem a apresentar 

um ROA maior do que as não beneficiadas, na amostra estudada. Em particular, os resultados 

indicam que as empresas incentivadas apresentam um ROA que é 3,26 p.p. acima das não 

incentivadas. Esse valor, além de estatisticamente significativo, é economicamente relevante, 

já que, em média, as empresas possuem um ROA de 4,99% como apresentado nas estatísticas 

descritivas. 



 

 

 

As variáveis de controle com relação estatisticamente significativa a 1% neste método 

foram Capex, Alavancagem e Lerner. A variável Capex possui uma relação negativa e 

estatisticamente significativa (1%) com o ROA, indicando que uma elevação no Capex tende 

a diminuir o ROA. No mesmo sentido, a variável Alavancagem apresenta relação negativa e 

estatisticamente significativa (1%) com o ROA, indicando que uma elevação nas dívidas 

tende a diminuir o ROA. Já a variável Lerner apresenta relação positiva e estatisticamente 

significativa (1%) com o ROA, indicando que uma elevação no índice de Lerner tende a 

aumentar o ROA. Já a variável Privado apresentou relação negativa e estatisticamente 

significativa a 5%, indicando que empresas de capital privado tendem a ter um ROA menor. 

As demais as variáveis relativas a Tamanho, Intensidade e Idade não apresentaram 

significância estatística.  

Deste modo, o resultado das estimativas pelo método de Pool de OLS confirmam a 

hipótese do estudo de que as empresas beneficiadas pela Lei do Bem apresentam desempenho 

financeiro superior ao das empresas não incentivadas. Entretanto, diante dos possíveis 

problemas de viés de seleção apontados ao final da subseção 3.3.1, este resultado deve ser 

confirmado por meio da análise dos resultados das estimativas por meio do método de 

Diferenças em Diferenças. 

4.2 Método de Diferenças em Diferenças 

Para a implementação do método de Diferenças em Diferenças, o primeiro passo é 

organizar os dados em formato de um painel balanceado. Esse procedimento busca eliminar 

possíveis problemas de viés de atrito (attrition) e de cálculo das médias das variáveis no 

método de painel com efeitos fixos (within). Devido a isto o número total de observações foi 

reduzido de 1.117 para 728. Isso se deve ao fato de muitas empresas apresentarem gaps de 

dados durante os oito anos da amostra, e por algumas empresas entrarem ou saírem da 

amostra durante esse período, o que causaria problema de attrition.  

As 728 observações restantes se referem a 91 empresas que apresentaram todos os 

dados necessários para todo o período analisado, tornando o painel balanceado (GREENE, 

2002). Destas 91 empresas, 46 foram incentivadas pela Lei do Bem em algum momento do 

período analisado (grupo de tratamento) e 45 nunca figuraram entre as aprovadas pelo MCTI 

no Resultado Anual da Lei do Bem no mesmo período (grupo de controle).  

Um dos pressupostos do método de Diferenças em Diferenças é de que as empresas 

incentivadas (tratadas) e não incentivadas (não tratadas) possuam características relativamente 

similares antes do programa de incentivos entrarem em vigor. No caso deste estudo, 

idealmente as empresas seriam similares no ano de 2005
6
. A seguir são apresentados os 

resultados da Estatística Descritiva do ano de 2005, comparando as características das 

empresas incentivadas e não incentivadas antes da existência da Lei do Bem:  

  

                                            
6 Na verdade a hipótese do modelo de Diferenças em Diferenças é um pouco mais forte, ela requer que a trajetória das características das 

empresas do grupo de controle (não incentivadas) e tratamento (incentivadas) sejam similares nos anos anteriores ao do programa 

(MENEZES FILHO, 2012). 



 

 

 

Tabela 7 – Estatísticas Descritivas do ano de 2005 

 

Com Lei do Bem Sem Lei do Bem 

Estatística t p-valor Variável  Média 

Desvio 

Padrão Média 

Desvio 

Padrão 

ROA 0,0841 0,0693 0,0490 0,0494 2,7896 0,0054*** 

Tam 14,8239 1,7665 13,5335 1,4227 3,8417 0,0001*** 

Intens 0,3509 0,1456 0,3522 0,2520 0,0308 0,9754 

Capex 0,0693 0,0543 0,0648 0,0604 0,3751 0,7077 

Idade 66,2609 31,5020 52,8222 33,8669 1,9589 0,0505* 

Alav 2,0150 2,4138 1,6470 1,8863 0,8112 0,4175 

Lerner 0,3664 0,1299 0,3092 0,1384 2,0330 0,0424** 

Privado 0,9565 0,2062 0,9778 0,1491 0,5645 0,5726 

N                46                45  

  * Significativo a 10% ** Significativo a 5% *** Significativo a 1% 

Fonte: Elaborada pela autora 

A estatística descritiva do ano de 2005 indica que as empresas incentivadas pela Lei 

do Bem já apresentavam ROA superior às que não vieram a ser incentivadas. A média das 

empresas que vieram a ser incentivadas era 8,41%, enquanto que o ROA médio das empresas 

que não foram incentivadas nos anos seguintes era 4,90%. O mesmo vale para o tamanho, 

indicando que as empresas incentivadas já eram maiores do que as não incentivadas antes da 

existência do incentivo fiscal. A diferença de médias do índice de Lerner indica que a Lei do 

Bem veio a incentivar empresas com maior concentração de mercado e também as mais 

antigas. Para as demais variáveis (Intensidade, Capex, Alavancagem e Privado), o teste t não 

apresentou diferenças de médias estatisticamente significativas. Este resultado é relevante, na 

medida em que ressalta a importância do uso do método de Diferenças em Diferenças, 

relativamente ao método de Pool de OLS e também o uso das variáveis de controle na 

estimativa do método de Diferenças em Diferenças. 

A seguir são apresentados os resultados estimados utilizando o método de Diferenças 

em Diferenças (Painel com Efeitos Fixos / Within)
7
: 

  

                                            
7 Antes de estimar o modelo pelo método de Diferenças em Diferenças, foi feito um teste de Hausmann (GREENE, 2002) comparando as 

estimativas com efeitos fixos e efeitos aleatórios. O resultado do teste, Chi-Quadrado (7) = 21,17 com p-valor de 0,0035, indicou o uso de 

efeitos fixos. 



 

 

 

Tabela 8 – Regressão pelo Método de Diferenças em Diferenças 

Variável Dependente: ROA 

LB 0,0165*** 

 

(-0,00603) 

Tam -0,0000822 

 

(-0,00895) 

Intens -0,03 

 

(-0,0256) 

Capex -0,0451 

 

(-0,051) 

Idade -0,00347** 

 

(-0,00152) 

Alav -0,000952*** 

 

(-0,0000977) 

Lerner 0,163* 

 

(-0,0874) 

Setor Não 

Ano Sim 

Constante 0,235** 

  (-0,105) 

Observações 728 

Empresas 91 

R2 Ajustado (Within) 0,176 

Estatística F 21,161 

Desvio-padrão robustos entre parênteses*Significativo a 10%**Significativo a 5%***Significativo a 1% 

Fonte: Elaborada pela autora 

Os resultados das estimativas indicam uma relação positiva e estatisticamente 

significativa (1%) entre a Lei do Bem e o ROA. Em média, as empresas incentivadas 

apresentam um ROA que é 1,65 p.p acima das não incentivadas. Este resultado ratifica o 

encontrado por meio do método de Pool de OLS. Entretanto, a magnitude do efeito do 

incentivo por meio da Lei do Bem sobre o ROA das empresas diminui. Este resultado indica 

que as estimativas do método de Pool de OLS podem estar viesadas por características não 

observáveis, ressaltando a importância do método de Diferenças em Diferenças. 

Merece destaque também o resultado para a variável Alavancagem, que permanece 

apresentando relação negativa e significativa estatisticamente com o ROA (1%), confirmando 

que a tendência em uma elevação nas dívidas é diminuir o ROA na amostra estudada. Outras 

variáveis com resultado estatisticamente significativo são o Índice de Lerner e a Idade da 

empresa. A variável Lerner apresenta relação positiva e estatisticamente significativa (10%) 

com o ROA, indicando que uma elevação no índice de Lerner tende a aumentar o ROA e a 

variável Idade apresenta relação negativa e estatisticamente significativa (5%) com o ROA, 

indicando que quanto menor a idade, maior a tendência da empresa apresentar seu ROA 

maior. As demais variáveis relativas a Tamanho, Intensidade e Capex não apresentaram 

significância estatística. 

Portanto, o resultado das estimativas pelo método de Diferenças em Diferenças 

também confirma a hipótese do estudo de que as empresas beneficiadas pela Lei do Bem 

apresentam desempenho financeiro superior ao das empresas não incentivadas. Deve-se 

destacar, porém, que a magnitude deste efeito, da ordem de 1,65 p.p., é inferior ao estimado 

previamente pelo método de Pool de OLS.  

Assim, este resultado indica que os investimentos públicos por meio de políticas de 

incentivos ao investimento em P,D & I devem ser confrontados com os seus resultados, 



 

 

 

levando em conta não só os efeitos das demais variáveis de controle, mas também quando 

estimados por meio de métodos que permitam inferir os efeitos de características não 

observáveis das empresas.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No ano que a Lei do Bem completa uma década de promoção à inovação através de 

incentivos fiscais concedidos a empresas brasileiras inovadoras, a pesquisa buscou entender 

se, e em qual magnitude, este instrumento afeta o ROA das empresas. Mais especificamente, 

o presente trabalho teve como objetivo inferir se a Lei do Bem repercute no desempenho 

financeiro das empresas de capital aberto beneficiadas pela Lei do Bem entre 2006 a 2012.  

Os dados deste trabalho foram organizados em formato de Painel e estimados 

primeiramente pelo método Pool de OLS. Para retirar o provável efeito de variáveis não 

observáveis, foram inseridos efeitos fixos para estimativa em Painel para utilizar o método 

Diferenças em Diferenças, método sugerido pela ONU (EUROPEAN COMMISSION, 2014).  

Ambos os métodos confirmaram a hipótese deste estudo, que é a de que as empresas 

que participam da Lei do Bem apresentam desempenho financeiro superior às demais. Deve-

se destacar, porém, que a magnitude deste efeito, da ordem de 1,65 p.p., é inferior ao estimado 

previamente pelo método de Pool de OLS (3,26 p.p.).  

Adicionalmente, a estatística descritiva do ano de 2005 indica que as empresas 

incentivadas pela Lei do Bem já apresentavam ROA superior às que não vieram a ser 

incentivadas. A média das empresas que vieram a ser incentivadas era 8,41%, enquanto que o 

ROA médio das empresas que não foram incentivadas nos anos seguintes era 4,90%. O 

mesmo vale para o tamanho, indicando que as empresas incentivadas já eram maiores do que 

as não incentivadas antes da existência do incentivo fiscal. A diferença de médias do índice de 

Lerner indica que a Lei do Bem veio a incentivar empresas com maior concentração de 

mercado e também as mais antigas.  

Os resultados identificados por este trabalho ressaltam a importância de confrontar os 

investimentos em P,D&I com os seus resultados, levando em conta não só os efeitos de 

demais variáveis de controle, mas também quando estimados por meio de métodos que 

permitam inferir os efeitos de características não observáveis das empresas.  

A literatura científica que avaliou a repercussão da Lei do Bem no desempenho 

inovativo das empresas e na eficiência das mesmas sugere haver efetividade deste instrumento 

legal, o que parece estar indiretamente de acordo com este estudo. Esta pesquisa avançou 

avaliando se estes gastos incentivados pela Lei do Bem, que estão afetando positivamente o 

desempenho inovativo e a eficiência das empresas, de fato impactam o desempenho 

financeiro das mesmas, dado que os estudos anteriores, com métodos e amostras diferentes, 

ora apontam que esta relação é positiva, ora não. 

Assim, a conclusão é que este estudo está de acordo com Calzolaio (2011) e 

Formigoni (2015), indicando que a transferência de valores do poder público à iniciativa 

privada através da Lei do Bem tem provocado resultados efetivos no desempenho financeiro 

das empresas, o que sugere que este instrumento atende seus objetivos, já que esta 

rentabilidade das empresas impacta não só o aumento das vantagens competitivas da empresa 

perante o mercado, mas também o desenvolvimento econômico do país. Cabe destacar que 

este trabalho não buscou confrontar os eventuais benefícios gozados pelas empresas 

incentivadas pela Lei do Bem com os custos das isenções fiscais concedidas pelo governo.  



 

 

 

A contribuição inicial deste trabalho foi inferir se a Lei do Bem de fato impacta o 

desempenho financeiro das empresas, por métodos mais confiáveis, tais como Diferenças em 

Diferenças. Para pesquisas futuras, então, sugere-se a análise pelo método de Pareamento, a 

inclusão de outros anos anteriores a 2006, a inclusão de informações não fornecidas pelo 

Economática (tais como ativo total, passivo total e receita líquida), incorporar elementos 

defasados (lags) na equação do modelo e também testar a hipótese do estudo através de outras 

variáveis dependentes, tais como o ROE (Return on Equity). Ainda, caso a MP 694/2015 seja 

aprovada com a atual redação, sugere-se avaliar o impacto que a suspensão de tal benefício 

venha causar no desempenho das empresas beneficiadas aqui estudadas. 
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