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RESUMO 

 

O presente trabalho investiga se o dinheiro do financiamento público para inovar funciona como 

uma sinalização de bom investimento para novos investidores e também se é um instrumento 

para cobrir uma lacuna de financiamento do mercado. O argumento é de que as empresas 

normalmente enfrentam dificuldades para encontrar opções de financiamento adequadas à 

atividade de inovar, a qual apresenta maiores riscos e prazo de retorno mais alongado. Dentro 

desse aspecto, a tomada desse tipo de financiamento seria apenas uma maneira das companhias 

evitarem o subinvestimento. Por outro lado, o presente estudo também explora a possibilidade 

das empresas entenderem que o financiamento público para inovar sinaliza para o mercado que 

a companhia é uma empresa inovadora e, assim, seria uma boa opção de investimento. No caso, 

restringiu-se aos financiamentos concedidos pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) 

por serem voltados exclusivamente ao apoio à inovação em empresas no território brasileiro. A 

primeira parte do referencial teórico fala sobre a importância da minimização do custo da dívida 

na escolha de financiamento, depois é analisada a teoria da atuação das agências de fomento 

em razão da lacuna existente no sistema financeiro de fontes de financiamento adequadas para 

a inovação, com posterior detalhamento das opções de financiamento para inovação via equity, 

mercado de capitais e fontes públicas de financiamento. Em seguida é exposta a teoria da 

sinalização de bom investimento. Posteriormente, é feita uma análise de como a reputação é 

importante para as empresas. Por fim, a pesquisa exploratória analisa o perfil de endividamento, 

capacidade de atração de novos investidores e nível de reputação das companhias que compõem 

a amostra da pesquisa. 

 

Palavras-chave: Lacuna de financiamento. Sinalização. Financiamento Público. Finep. 
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ABSTRACT 

 

This study investigates if the money raised through public agencies focused on innovation 

works as a sign of good investment as well as it analyses if it is an instrument to cover a gap of 

sources of funding. The argument is that companies often face difficulties to find funding 

options appropriate to the innovation activity, which presents higher risks and longer payback. 

In this regard, state-owned funding to innovate appears as a viable alternative for companies to 

avoid underinvestment. In addition to that, this study also explores the possibility that 

companies see this sort of funding as a signal to the market that the company is an innovative 

player and thus would be a good investment option. Concerning the present research, it was 

restricted to the financing granted by Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) once it is 

exclusively focused on supporting innovation in companies operating within the Brazilian 

territory. The first part of the theoretical framework highlights the relevance of reducing the 

cost of debt when choosing the funding sources, next the present document analyzes the role of 

the development institutions as an agent to cover the lack of adequate financing sources to 

innovation. Further details are provided concerning the different sources of financing for 

innovation via equity, capital markets and public funding. Then, it is presented the theory of 

good investment signaling. Subsequently, an analysis is made of how reputation is important to 

companies. Finally, the exploratory research analyzes the debt profile, the capacity to attract 

new investors and the reputation level of the companies that comprise the research sample. 

 

Keywords: Financing Gap. Signaling. Public Funding. Finep. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A inovação no contexto empresarial é uma arma poderosa tanto na manutenção quanto 

no ganho de competitividade perante os concorrentes, uma vez que não está ligada ao mero 

atendimento das necessidades de seus clientes. A inovação é capaz de antecipar tendências, 

desenvolvendo ideias, por meio de serviços ou produtos novos ou processos inovadores. 

Entretanto, a atividade de inovar é intrinsicamente uma tarefa arriscada e, por essa razão, por 

vezes as organizações enfrentam dificuldade para encontrar fontes adequadas de financiamento. 

Além do elemento de risco ser mais acentuado nos projetos de inovação, o retorno desse 

tipo de investimento tende a ser mais alongado, batendo de frente com a visão do sistema 

financeiro nacional ultraconservador e focado em um horizonte de curto prazo (CORDER; 

SALLES FILHO, 2009). Em se tratando de concessão de crédito vale salientar que as 

instituições financeiras mostram pouco interesse em financiar projetos ou empreendimentos 

inovadores (CORDER, 2008). Esse fenômeno ocorre uma vez que impera a perspectiva a 

seguir:  

O sistema financeiro está sempre disposto a emprestar para quem não precisa 

porque estas firmas atendem a todos os critérios de análise econômico-

financeira e ainda oferecem garantias reais para o caso de inadimplência. (...). 

Sob esta forma de análise, as empresas estabelecidas em setores industriais 

estáveis e maduros são as mais propensas a receberem financiamento 

(GORGULHO, 1996, p. 35). 

Ademais as empresas que não conseguem cobrir suas necessidades de investimentos 

com os instrumentos disponíveis pelos bancos e pelo mercado de capitais, também encontram 

pouco interesse junto a fundos mútuos ou investidores institucionais, haja vista o retorno 

elevado exigido por esses agentes, dado o foco de atuação em setores com potencial de ganhos 

excepcionais (principalmente no ramo de start-ups).  

Assim, as agências públicas como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (Bndes) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) atuariam de forma a reduzir essa 

lacuna deixada pelo sistema financeiro brasileiro e demais agentes de investimento (CORDER, 

2008). Tais instituições do governo também realizam análises de crédito, estudo dos projetos 

pleiteados e possuem uma atuação muito semelhante a um banco. Corder (2008) salienta que 

embora essas agências não consigam ser totalmente flexíveis, estas oferecem financiamento 

com taxas de juros mais favoráveis do que as de mercado e com prazos de pagamento mais 

alongados. Em outras palavras, mais compatíveis com as necessidades de investimentos 

focados em inovação. 
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Por outro lado, existe a hipótese de que a concessão de financiamento por essas agências 

possa passar uma sinalização positiva para o mercado e ajudar a atrair mais investidores para a 

empresa. Tal hipótese aparece a partir do exemplo do Innofund, mais amplo programa chinês 

voltado para o fomento à inovação em pequenas e médias empresas do setor de tecnologia. De 

acordo com China Torch (2018), a política do Innofund além de estimular o desenvolvimento 

de novas indústrias de alta tecnologia, também serve como uma “bomba de abastecimento” 

aumentando o poder de atração de investimentos para as empresas de tecnologia.  

O trabalho de Lerner (1999) contribui com essa afirmação, uma vez que ao analisar 

empresas norte-americanas que receberam subsídio voltado à inovação foi constatado que essas 

companhias mostraram maior probabilidade de atrair investimentos de fundos de venture 

capital se comparadas com empresas que não obtiveram esse tipo de incentivo público. 

Tendo em vista essas duas situações de análise levantadas, a pesquisa estuda se o 

dinheiro do financiamento público para inovar funciona como um instrumento para cobrir uma 

lacuna de financiamento do mercado e se serve como sinalização de bom investimento. Dessa 

forma, existem duas alternativas possíveis de proposições: 

P1 – O financiamento público voltado à inovação age como instrumento para cobrir uma 

lacuna de financiamento de mercado. 

P2 – O financiamento público voltado à inovação funciona como uma sinalização de 

bom investimento para os investidores. 

É necessário salientar que essas proposições não são excludentes. Cummings (2017) 

reconhece que o papel das agências do governo é tanto de conceder financiamento a setores 

com déficit de opções de financiamento, quanto também de fomentar o aumento de capital 

disponível para as empresas, especialmente sem substituir investidores privados. 

Vale acrescentar que no caso de não haver evidências suficientes para fortalecer P1 ou 

P2, o presente trabalho aceita como verdade de que o dinheiro do financiamento público para 

inovar é apenas uma oportunidade da companhia de minimizar o seu custo da dívida, tendo em 

vista as opções de financiamento existentes. A aceitação desse conceito está calcada no trabalho 

de pesquisadores que enfatizam a importância da redução dos custos das despesas financeiras 

em uma decisão de financiamento (ALBANEZ, 2015; GRAHAM; HARVEY, 2001; 

BOUGATEF; CHICHTI, 2010). 

Para analisar essas hipóteses, foram pesquisadas todas as empresas abertas que pegaram 

financiamento na Finep no período de 2013 até 2016 e empresas pares (do mesmo setor de 

atuação e também listadas na [B]3) que não seguiram por essa opção de financiamento. 
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O presente trabalho possui como objetivo geral fazer um estudo exploratório para 

entender melhor se o dinheiro tomado via financiamento público pelas empresas para inovar 

traz uma sinalização positiva de bom investimento ou se serve como um instrumento para cobrir 

uma lacuna existente no mercado financeiro brasileiro. Sendo assim os objetivos do trabalho 

são: 

▪ Comparar o perfil de endividamento das empresas que tomaram dívida para inovar e 

companhias do Grupo de Controle.  

▪ Expandir o conhecimento sobre o perfil das empresas que levantam financiamento para 

inovar. 

▪ Investigar se houve melhora no índice de reputação corporativa das empresas, de maneira a 

relacioná-lo como um bom investimento. 

▪ Compilar e comparar os resultados de todos os indicadores. 

Este estudo se justifica devido à necessidade de maior entendimento sobre efeitos que 

propulsionam as empresas a tomar um financiamento público voltado para a inovação no 

contexto brasileiro. A literatura nacional é rica em apontar a tese de ação das agências de 

fomento do governo como uma resposta à falta de adequação das demais fontes de 

financiamento quando assunto é inovação. Entretanto, nos estudos locais pouco se fala do efeito 

sinalizador dos subsídios voltados à inovação, sendo mais frequentes em pesquisas conduzidas 

em outras economias emergentes, como a China. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 IMPORTÂNCIA DA REDUÇÃO DO CUSTO DA DÍVIDA 

 

Um ponto muito importante no entendimento da estratégia de uma companhia, é de 

avaliar as suas decisões de como garantir suas necessidades de financiamento. Sendo assim, as 

empresas não possuem a sua disposição apenas a emissão de novas ações ou levantamento de 

dívida; há uma infinidade de opções possíveis, variando no prazo, restrições de covenants, 

garantias exigidas, direito de conversão e nível de senioridade (BARCLAY; SMITH, 1995). 

Assim, os executivos das empresas precisam ponderar diversos fatores ao escolher qual 

tipo de dívida se adequa melhor às suas necessidades de capital. Nesse contexto, companhias 

que precisam pontualmente de caixa podem preferir dívida de curto prazo, enquanto 

companhias com grandes projetos de investimento com payback longo tendem a buscar fontes 

de financiamento que se adequem ao período de retorno desses projetos. Dessa forma, a 

competição entre possíveis investidores pode abrir oportunidade para que uma empresa diminua 

o seu custo da dívida, podendo se traduzir em economia de milhões de reais (BREALEY; 

MYERS; ALLEN, 2014). 

Além disso, de acordo com Albanez (2015) as empresas ponderam o custo ao eleger a 

forma de financiamento, procurando se aproveitar das oportunidades do mercado, 

especialmente no caso de uso de taxas de juros mais favoráveis, como é o caso de taxas 

subsidiadas por bancos públicos em comparação com as taxas oferecidas pelos bancos privados.  

Albanez (2015) também defende que quando o custo do equity está mais elevado, as 

companhias tendem a seguir a teoria do pecking order, preferindo, então, o financiamento por 

meio de dívida (após ter ponderado a opção de financiamento via recursos internos). Além 

disso, Albanez (2015) também defende que tal decisão é calcada no custo das diferentes fontes 

de financiamento ao invés do puro e simples seguimento da hierarquia do pecking order, em 

virtude da assimetria de informação existente entre os agentes.  

Outros autores também produziram material que reiteram a importância do custo da 

dívida como principal elemento em uma decisão de financiamento. Graham e Harvey (2001) 

defendem que os executivos das empresas tendem a se aproveitar dos momentos em que as 

taxas de juros estão mais baixas a fim de garantir financiamento a menores custos. Na pesquisa 

com 392 empresas de Graham e Harvey (2001), foram achadas evidências de que as 

companhias levantam dívida de curto prazo quando percebido que as taxas de juros de curto 
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prazo estão mais vantajosas se comparadas com as de longo prazo, ou quando há uma 

expectativa de que as taxas de longo prazo diminuirão. 

Além disso, Graham e Harvey (2001) também defendem que Chief Financial Officer 

(CFO) tendem a mostrar pouca preocupação com o custo de distress na tomada de decisão de 

financiamento, esse fator apenas foi mais importante entre as companhias com rating 

considerados especulativos. Nesse contexto, os gestores se mostram, então, mais preocupados 

com os riscos relacionados com a taxa de juros, taxa de câmbio, riscos de ciclo do negócio e 

risco de inflação (GRAHAM; HARVEY, 2001). Nota-se que, com exceção do risco do ciclo 

de negócio, todos os demais fatores incidem diretamente no custo da dívida, ratificando a 

preocupação dos gestores em minimizar os dispêndios em despesas financeiras.  

Outros pesquisadores também se aprofundaram em estudar a relação entre a decisão de 

tomada de dívida e as condições vigentes do mercado de crédito, a fim de prover evidências de 

que as empresas praticam o debt market timing. Segundo Zhou et al. (2012) o conceito de debt 

market timing se refere à decisão de tomada de dívida associada a condições de mercado que 

possam sugerir menores custos de capitalização.   

Bougatef e Chichti (2010) também mostraram que empresas turcas e francesas, usam 

conceitos de debt market timing ao se aproveitarem de momentos em que o mercado de crédito 

está demonstrando taxas mais favoráveis para pegar mais dívida. Sendo assim, a decisão de 

levantamento de dívida está negativamente relacionada com as taxas de juros, de modo que, as 

empresas tendem a se endividar mais quando as taxas de juros atuais estão mais baixas do que 

a curva de juros futura (BOUGATEF; CHICHTI, 2010). 

Zhou et al. (2012) adiciona à discussão ao observar que as empresas no geral tendem a 

não conseguir prever o comportamento futuro do mercado, porém as decisões de levantamento 

da dívida seriam na verdade uma reação a oportunidades de diminuição de custo de capital. Em 

outras palavras, reforça o compromisso dos gestores com a minimização dos custos da dívida, 

uma vez que mesmo não conseguindo se antecipar aos movimentos favoráveis de mercado, 

esses executivos estão sempre monitorando oportunidades e, portanto, reagem a elas.  

Além da questão de aproveitamento de oportunidades de mercado, as companhias 

precisam garantir suas necessidades de financiamento, a fim de assegurar o bom andamento de 

seus negócios. Sendo assim, outro fator valorizado pelas empresas é a flexibilidade nas opções 

de financiamento e, por essa razão, muitas companhias mantêm relacionamento com vários 

bancos (privados e públicos).  

De acordo com Diamond (1993) a dependência exclusiva em dívida privada de curto 

prazo pode se tornar uma estratégia cara para uma companhia, uma vez que o banco pode 
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decidir por não rolar uma dívida e forçar a liquidação do empréstimo. Dessa forma, uma 

empresa ao possuir dívida tanto com fontes públicas e privadas de financiamento reduz a 

dependência da companhia em relação às fontes privadas, além de minimizar custos com 

liquidações de dívida (HOUSTON; JAMES, 1996).  

A teoria do trade-off também defende a importância da diminuição do custo da dívida. 

Essa teoria defende que as empresas buscam uma estrutura ótima de capital em que haja uma 

relação de equilíbrio entre o aumento dos custos de falência e o benefício fiscal gerado pela 

diminuição de pagamento de impostos com a tomada de dívida (NICODANO; REGIS, 2018; 

GONÇALVES; BORGES JUNIOR; SILVA, 2017). 

Em suma, a literatura mostra a importância da minimização do custo da dívida nas 

decisões de financiamento das companhias, dado que os gestores estão sempre atentos a 

oportunidades no mercado de crédito e preocupados em diminuir o custo da dívida. Ademais, 

os executivos possuem como prática manter relacionamento com diversas instituições credoras 

para garantir não só maior flexibilidade de financiamento, mas também minimizar as suas 

despesas financeiras. 

 

2.2 TEORIA DA LACUNA 

 

De acordo com Frank (1998), a definição de empreendedor por Schumpeter o distingue 

de um inventor, dado que inventores apenas criam produtos ou serviços novos, enquanto 

empreendedores se dedicam à efetiva implementação dessas invenções. Sendo assim, os 

empreendedores ao usar novos métodos de produção, introduzir novos produtos e serviços e ao 

abrir novos mercados quebram o ciclo normal da economia, reconhecendo assim o papel 

fundamental dessa classe como geradora de crescimento econômico e de inovação (FRANK, 

1998; WONGLIMPIYARAT, 2013, tradução nossa). 

Diversos estudiosos já reconheceram a importância do ato de inovar para a 

competitividade de um país. Nesse contexto, Fagerberg (1987) contribui com sua análise de 25 

países em que foi constatada a existência de uma forte correlação entre desenvolvimento 

econômico medido pelo Produto Interno Bruto (PIB) per capita e a atividade de inovar medida 

pelos investimentos em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) e registros de patentes. Terzic 

(2017) também avaliou o relacionamento entre crescimento econômico e inovação e concluiu 

que o desempenho da inovação depende da existência de um sistema de pesquisa desenvolvido 

e, dentre outras coisas, condições de empreendedorismo melhoradas. O trabalho de Terzic 

(2017) também recomenda que a fim de promover o crescimento econômico e competitividade 
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as ações políticas devem ser direcionadas para planos que fomentem a inovação nos países em 

desenvolvimento.   

Entretanto, é necessário salientar que o investimento em inovação apresenta riscos 

elevados, uma vez que há elevado grau de incerteza sobre o retorno do projeto, além da difícil 

decisão entre comprar ou executar P&D internamente (CIRANI et al., 2016). Dessa maneira, é 

essencial importância que os governos introduzam políticas para estimular a inovação 

empresarial (CIRANI, 2016). 

Em razão de tal reconhecimento, todos os países do mundo possuem, 

independentemente do nível de desenvolvimento econômico, formas de incentivo público à 

inovação. Tais políticas de inovação tomam diferentes formas, podendo variar entre subsídios, 

políticas de apoio governamentais ou adaptação e modernização do sistema educacional 

(BUGNAR; FORA, 2016).  

É preciso apontar a importância do papel do governo na promoção de um ambiente 

favorável à inovação. O governo pode prover financiamento quando as empresas possuem 

poucas alternativas de funding, apoiar o crescimento de companhias focadas no 

desenvolvimento tecnológico e criar as bases para aumentar a capacidade de inovação 

(WONGLIMPIYARAT, 2013, tradução nossa). Essas bases são conhecidas como o Sistema 

Nacional de Inovação (“SNI”), conceito que foi definido por Pavitt e Pattel (1995) como uma 

rede de organizações, podendo ser públicas ou da iniciativa privada, cujas interações entre elas 

iniciam, importam, modificam e difundem novas tecnologias. Nesse contexto, os principais 

agentes do SNI são as empresas, as universidades, institutos de pesquisa, o governo e as 

entidades não governamentais (ANDREASSI; SIMANTOB; STAL, 2007). 

Entretanto, o governo não aparece como um simples componente do SNI, visto que o 

Estado possui um papel fundamental na coordenação e execução das políticas de longo prazo 

para a economia como um todo (BUENO; TORKOMIAN, 2015). De acordo com Suzigan e 

Albuquerque (2011), o SNI brasileiro está caracterizado em um nível intermediário de 

estruturação, em que embora existam institutos de pesquisa e de ensino construídos estes não 

conseguem mobilizar os pesquisadores, como ocorre nos países desenvolvidos. O mesmo autor 

também salienta que as empresas brasileiras também se envolvem em atividades inovativas de 

forma tardia, prejudicando, assim, a criação de uma dinâmica forte de interação entre empresas, 

universidades e, consequentemente, o fragilizando o ambiente inovativo no Brasil (BUENO; 

TORKOMIAN, 2015). 

Ao pensar na capacidade de inovação de uma companhia, lembra-se que nem todas as 

empresas conseguem financiar seus investimentos em inovação com a sua própria geração de 
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caixa ou com injeção de capital dos sócios. Dessa forma, o financiamento à inovação é de 

importância fundamental para a alavancagem dos investimentos, competitividade e 

sustentabilidade das empresas, contudo há dificuldades em coordenar interesses divergentes 

que envolvem o capital financeiro e o produtivo (BUENO; TORKOMIAN, 2015). 

Corder e Salles Filho (2009) defendem que os mecanismos destinados ao financiamento 

à inovação são diferentes dos instrumentos voltados ao financiamento convencional, em virtude 

dos riscos envolvidos, maior tempo de retorno (principalmente se comparados com os 

investimentos de modernização e de expansão de capacidade). Vale ressaltar que a incerteza 

dos investimentos em inovação não pode ser mensurada, uma vez que de acordo com Freeman 

(1974) citado por Bastos (2003), não é possível saber de todos os eventos para os quais se 

estabeleceriam probabilidades estatísticas. Além disso, Feijó (1999) citado por Bastos (2003), 

salienta o carácter irreversível desse tipo de investimento, dado que não é possível revertê-lo 

sem que uma empresa não incorra em custos, desse modo, a tomada de decisão em investir em 

inovação pode ser considerada uma atividade especulativa. 

Outro ponto que salienta a restrição das fontes de financiamento é o fato de que os ativos 

comprados ou desenvolvidos para inovar normalmente não podem ser utilizados como garantias 

– em sua maioria são ativos intangíveis – aumentando, assim, a percepção de risco pelos bancos 

(MAESENEIRE; MEULEMAN, 2012). Dessa forma, pode-se imaginar que empresas que não 

possuem imóveis próprios ou não possam conceder aval de alguma empresa ligada ou sócio 

terão maior dificuldade de financiar seus projetos de inovação.  

De acordo com Bastos (2003) não é possível deixar o financiamento em inovação 

inteiramente na responsabilidade do setor privado, visto que geraria um subinvestimento nas 

empresas em virtude da discrepância entre o retorno desses projetos de inovação do ponto de 

vista do setor privado e do setor público (o qual leva em consideração o impacto social). Em 

outras palavras, as externalidades positivas das atividades de inovação vão além do retorno do 

ponto de vista da empresa, podendo apresentar benefícios incalculáveis para a sociedade como 

um todo (BASTOS, 2003). Sendo assim, na ausência de qualquer intervenção estatal, em 

especial por meio de direcionamento de crédito, essa lacuna entre o retorno privado e o social 

da inovação resultaria em subvinvestimento do setor produtivo (BASTOS 2013). 

Tendo em vista um cenário de dificuldade de obtenção de financiamento, as empresas 

que não conseguem levantar recursos para inovar acabam ou não seguindo com o projeto ou 

até implementar o plano, porém em uma escala menor (FELDMAN; KELLEY, 2006). Por meio 

da pesquisa desses autores ficou constado que 63% das empresas que pleitearam o subsídio 

junto à agência de fomento à tecnologia norte-americana National Institute of Standards and 
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Technology (NIST) não seguiram com os projetos pleiteados, 29% diminuíram a escala do 

plano apresentado e apenas 9% mantiveram ou aumentaram o volume de investimento do 

projeto inicial.  

Cumming (2017) também remete à noção de lacuna ao defender a importância dos 

subsídios públicos como uma forma de cobrir áreas no mercado em que existe uma clara 

dificuldade dos agentes da economia em prover financiamento para as empresas. 

Nesse contexto, urge indagar de onde vem o capital para o investimento em inovação? 

Existem algumas opções, sendo que as principais estão listadas a seguir: (i) sistema financeiro 

convencional; (ii) mercado de capitais; (iii) recursos próprios das empresas; (iv) fundos mútuos 

(modalidade de investimento que reúne tanto pessoas físicas como jurídicas ao redor de um 

mesmo objetivo); e (v) fundos públicos (CORDER; SALLES FILHO, 2009). 

Com relação ao primeiro item, Gorgulho (1996) salientou o caráter conservador do 

sistema financeiro, em que tais instituições estão sempre dispostas a emprestar para companhias 

que não precisam de financiamento, agindo sobre a premissa de que o desempenho passado é o 

melhor preditor da performance futura, dando assim, primazia para empresas estabelecidas em 

setores estáveis e maduros. Assim, de acordo com Corder e Salles Filho (2009), o sistema 

financeiro é antiinovador, excessivamente conservador e opera em um horizonte de curto prazo. 

O mercado de capitais incentiva à inovação na medida em que facilita instrumentos de 

troca de recursos entre os agentes do sistema capitalista (PEROBELLI, 2007). Segundo o Banco 

Central do Brasil (Bacen), no ano de 2017, os instrumentos mais utilizados pelas empresas para 

captar recursos foram as emissões de ações, de debêntures e de notas promissórias, sendo que 

os dois primeiros são mais utilizados para captações de médio e longo prazo e o último para o 

curto prazo. Contudo, no Brasil, o mercado de capitais não apresenta participação expressiva 

na estrutura financeira nacional, o que pode ter relação com a cultura empresarial avessa à 

divulgação de balanços de terceiros e a prevalência no sistema financeiro nacional de bancos 

universais ou múltiplos (CORDER; SALLES FILHO, 2009). 

Já o financiamento via recursos próprios pressupõe que a companhia mostre uma 

geração de caixa proveniente de suas atividades operacionais suficiente para bancar suas 

necessidades de investimento. Em outras palavras o lucro líquido, adicionado às variações das 

contas de ativos e passivos mais as despesas não caixa (como depreciação, amortização e 

imposto diferido) precisa ser superior ao orçamento designado aos investimentos. Essa 

exigência já exclui empresas que passam por momentos complicados em seus respectivos 

setores de atuação e também o financiamento por essa via por start up, as quais costumam 
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apresentar fluxo de caixa negativo por um período de tempo mais prolongado (DIMOV; 

MURRAY, 2008). 

Com relação à atuação de fundos mútuos, estes fazem mais sentido quando se trata de 

um investimento em empresas emergentes, com expectativas excepcionais de crescimento e, 

consequentemente, do retorno de investimentos das pessoas físicas e jurídicas que compõem 

esses fundos (CORDER; SALLES FILHO, 2009). 

E, por fim, a outra opção de financiamento é via obtenção de recursos com as fontes 

públicas de fomento à inovação. No Brasil, as modalidades de apoio podem ser elencadas em 

três categorias: financiamento não reembolsável (sem necessidade de devolução dos recursos), 

financiamento reembolsável (o qual se assemelha a um crédito com condições mais vantajosas 

de prazos e custos) e concessão de benefícios e incentivos fiscais (BUENO; TORKOMIAN, 

2015). A primeira categoria ocorre normalmente via chamada pública e a última categoria prima 

pelo atendimento de alguns padrões estabelecidos pelo órgão concedente. Nota-se, então, que 

a modalidade de financiamento reembolsável depende da demanda espontânea das empresas e 

atendimento a linhas de financiamento disponíveis nos principais órgãos de apoio à Inovação. 

Nesse sentido, a Finep é a principal agência de apoio à inovação a nível federal e o Bndes 

aparece como agência que mais concede recursos para essa área, contudo os recursos destinados 

ao financiamento para modernização não ligada à inovação se confundem com os recursos 

destinados a simples renovação de máquinas e equipamentos (CORDER, 2008; BRASIL, 

2018b).  

Em suma, as empresas que não podem investir com recursos próprios enfrentam o 

conservadorismo dos bancos, as poucas opções de captação de recursos do mercado de capitais 

e a exigência de taxas de crescimento muito elevadas por parte de fundos mútuos (cujo foco 

são empresas emergentes). Dessa maneira, sem a atuação das agências do governo tais 

companhias não estariam utilizando toda a sua capacidade de investimento, dado que segundo 

Corder e Salles Filho (2009) independentemente da origem dos recursos, sejam públicos ou 

privados, o financiamento voltado para a inovação é distinto dos financiamentos convencionais, 

por conta dos riscos envolvidos e maior tempo de retorno.  

Os tópicos seguintes deste capítulo apresentarão uma revisão da literatura e também 

estado das fontes externas de financiamento no Brasil, sempre levando em conta a necessidade 

de financiamento a projetos de inovação. Projetos e companhias inovadoras demandam fontes 

não apenas competitivas em termos de custo, mas, principalmente, prazo para poderem ser 

desenvolvidos e gerarem o retorno esperado aos investidores. As fontes de financiamento 

descritas a seguir deveriam encaixar-se justamente nestas duas necessidades. 
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2.2.1 Financiamento via Equity 

 

Quando o fluxo de caixa gerado por uma companhia não cobre as suas necessidades de 

investimento, é necessário decidir entre diminuir a distribuição de dividendos e, assim, 

aumentar o montante de lucros retidos, contratar um empréstimo novo ou buscar novos 

investidores (BREALEY, MYERS, ALLEN, 2014, tradução nossa). Sendo assim, existem duas 

maneiras para uma empresa se financiar, por meio de equity (injeção de capital na empresa 

advindo dos acionistas ou do reinvestimento dos lucros retidos no negócio) ou por meio de 

captação de dívida. 

Como a atividade de inovar envolve risco, a segunda opção é um caminho mais fácil 

caso a empresa já apresente resultados financeiros que mostrem a solidez da organização, 

atraindo, assim, o interesse de bancos comerciais e do mercado de capitais. Contudo, no caso 

de uma recém-criada start up, a tomada de empréstimo normalmente não é uma opção 

apropriada, visto que essas empresas costumam apresentar fluxo de caixa negativo por um 

período prolongado (DIMOV; MURRAY, 2008, tradução nossa). Nesse contexto, o empresário 

de uma start up precisará, então, recorrer ao financiamento via equity.  

Há diferentes tipos de investidores para cada estágio de uma empresa, sendo os 

principais tipos: família e amigos, investidores-anjo, fundos de venture capital, fundos de 

private equity e oferta pública inicial de ações (DIMOV; MURRAY, 2008; WONG; BHATIA; 

FREEMAN, 2009, tradução nossa).  

Uma forma de levantar recursos nas fases iniciais de uma empresa é o levantamento de 

equity por meio de seed capital. O capital-semente (do inglês “seed capital”) pode ser definido 

como o investimento realizado antes de que haja um produto ou serviço que esteja a ponto de 

ser comercializado (DIMOV; MURRAY, 2008, tradução nossa), podendo ocorrer com a 

participação de um ou mais investidores-anjo, fundos de venture capital, e família e amigos 

(que também podem entrar antes dos investidores-anjo e fundos de venture capital).  

Investidores-anjo (“investidores-anjo” ou “anjos”) são indivíduos de alto poder 

aquisitivo com experiência em gestão de negócio, sem qualquer conexão familiar com os 

fundadores e que compram uma participação minoritária da empresa investida (BONINI et al., 

2018; SUDEK, 2006, tradução nossa). Esse tipo de investidor pode fornecer uma ponte entre o 

investimento advindo do fundador, amigos e familiares e a possível entrada de fundos de 

venture capital. Nesse contexto, “[...]os investidores-anjo existem dada a dificuldade da família 

e dos amigos do empreendedor em contribuir com mais do que alguns milhares de reais e do 
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fato de fundos de venture capital raramente investirem em negócios menores [...]” (WONG; 

BHATIA; FREEMAN, 2009, p. 222, tradução nossa).  

Os anjos podem atuar como únicos investidores em uma determinada rodada de 

investimentos ou co-investir com outros anjos. No caso de co-investimento, há a vantagem de 

diminuir o montante investido por cada anjo, sem necessariamente reduzir o nível de 

envolvimento no negócio (BONINI et al., 2018, tradução nossa). Outro ponto que interfere na 

quantidade de investidores por round de financiamento, ainda relacionado com as incertezas do 

negócio, encontra-se: (i) na variabilidade da receita, devido a escassas informações sobre a 

aceitabilidade do produto; e (ii) no nível de experiência do empreendedor, dado que os 

investidores tendem a atribuir menos risco a uma empresa que possui um fundador com um 

histórico de empreendimentos de sucesso (WONG; BHATIA; FREEMAN, 2009, tradução 

nossa). 

Além disso, do ponto de vista do anjo, ao investir um montante menor por investimento 

é possível diversificar o seu portfólio de ativos, em linha com a teoria do Capital Asset Pricing 

Model (CAPM). De acordo com esse modelo, é possível diversificar o risco específico ao 

negócio de uma empresa através de investimentos em outras companhias (BREALEY, 

MYERS, ALLEN, 2014, tradução nossa). 

Os investidores-anjo podem entrar nas empresas antes mesmo que a companhia 

estivesse gerando receita, ou seja, em seus primeiros estágios de desenvolvimento, ou após 

poucos meses do início da operação (WONG; BHATIA; FREEMAN, 2009, tradução nossa).  

Outro tipo de investidor são os fundos de venture capital (“venture capital” ou “VC”). 

VC se caracterizam por investidores de empresas que atuam em mercados promissores, os quais 

precisam de investimento a fim de possibilitar altas taxas de crescimento e que apresentem boas 

oportunidades de desinvestimento (NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION, 

2018, tradução nossa). Diferentemente dos investidores-anjo que investem seus próprios 

recursos no negócio, os fundos de venture capital levantam recursos com terceiros e 

frequentemente possuem um foco em um setor específico ou em uma determinada oportunidade 

tecnológica (DIMOV; MURRAY, 2008; WONG; BHATIA; FREEMAN, 2009, tradução 

nossa). 

Vale acrescentar que o sucesso dos fundos de venture capital não está ligado somente a 

capacidade de identificar empresas promissoras, mas, sim, tem mais relação com a habilidade 

de adicionar valor no dia a dia dessas companhias. Em outras palavras, o venture capital não é 

só uma aposta no potencial de crescimento da empresa investida, mas também configura um 

auxílio de indivíduos talentosos, bem conectados e que possuem uma reputação de sucesso 
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enquanto investidores (ROSENBERG, 2003, tradução nossa). Ademais, a literatura defende 

que os fundos de venture capital se envolvem na criação de políticas internas, detêm uma 

cadeira no conselho de administração, atuando como uma espécie de coach do principal 

executivo da companhia, facilitando parcerias importantes com os mais importantes players do 

mercado (NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION, 2018, tradução nossa). 

Assim, o principal objetivo de um fundo de venture capital é de acelerar o crescimento 

da companhia até que esta possa ser vendida para uma empresa maior ou abra capital na bolsa 

de valores. Nesse contexto, o tempo de permanência de um VC na companhia é de por volta de 

5 a 10 anos, tempo este necessário para que se crie um ambiente sustentável de alto crescimento 

(NATIONAL VENTURE CAPITAL ASSOCIATION, 2018, tradução nossa). A primeira 

rodada de investimento com um VC é conhecida como série A, a série B é a segunda rodada, a 

série C a terceira rodada e assim por diante.  

Caso ainda haja interesse de investidores e dos donos negócio, a companhia poderá ser 

vendida para uma empresa maior do mesmo setor, para um private equity (“private equity” ou 

“PE”), que são fundos que investem capital diretamente em empresas já desenvolvidas, com 

resultados financeiros sólidos e que demonstrem boa capacidade de geração de fluxo de caixa. 

Nota-se, assim, que a venda para um private equity ou empresa maior no setor podem significar 

a oportunidade de saída dos investidores-anjo, VC e todos os demais investidores da start-up. 

Além da venda para um PE e para uma concorrente já consolidada no mercado, a companhia 

poder fazer um Initial Public Offering (IPO). 

Dentre as possíveis oportunidades de desinvestimento, o IPO é o determinante mais 

importante em uma tese de investimento de um VC, pois tem capacidade de levantar mais 

capital e os retornos para os investidores tendem a ser maiores, principalmente se comparado 

com a venda para um concorrente de maior porte (NATIONAL VENTURE CAPITAL 

ASSOCIATION, 2018; WONGLIMPIYARAT, 2013, tradução nossa). Entretanto no que tange 

o mercado brasileiro, de acordo com a BM&F BOVESPA (2019) no período de 2012 a 2017 

houve apenas 26 IPO no país. Dessa forma, os fundos de VC e PE tem um papel importante em 

aumentar a atratividade das empresas para novos acionistas ao auxiliar no desenvolvimento de 

padrões de governança corporativa, trazendo mais transparência e proteção para os acionistas 

minoritários, indiretamente elevando o valor da sociedade e facilitando o acesso ao capital 

(ABVCAP, 2019). Percebe-se, então, o desinvestimento por meio de um IPO é pouco frequente 

no mercado brasileiro, sendo mais relevantes a oportunidade de venda para um investidor 

estratégico ou venda para um private equity. 
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A figura a seguir apenas sintetiza as fases de investimento de uma start up, contudo não 

possui a pretensão de generalizar. Sendo assim, não existe uma regra que force as empresas a 

passarem por todas as fases de investimento descritas e, tampouco, na ordem descrita a seguir:  

 
Figura 1 – Modelo síntese dos diferentes investidores de uma start-up 

Fonte: Adaptado de DIMOV; MURRAY et al., 2008. 

 

2.2.2 Financiamento via Mercado de Capitais  

 

Como definição, “O mercado de capitais é uma das formas que pode assumir a 

intermediação financeira, ou troca de recursos entre agentes do sistema capitalista” 

(PEROBELLI, 2007, p. 25). Isto é, o mercado de capitais propicia a conexão entre a oferta de 

capital de investidores e a demanda por capital das empresas. Ainda de acordo com Perobelli 

(2007), este mercado é organizado através de bolsas de valores e balcões organizados, 

propiciando assim liquidez e confiabilidade para a negociação de títulos e valores mobiliários.  

Sendo assim, o mercado de capitais incorpora não apenas valores mobiliários como 

ações mas também títulos de dívida (ou securities) de médio e longo prazo como notas 

promissórias (commercial papers), debêntures e bonds.  

É comum o entendimento que um sistema financeiro robusto – e, consequentemente, 

um mercado de capitais bem desenvolvido – impacta positivamente no crescimento econômico 

de um país. Demirgüc-kunt e Maksimovic (1998) obtiveram resultados positivos quanto à 

relação entre sistemas financeiros eficientes e o acesso dos agentes de mercado a estes sistemas 
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em países emergentes. Este acesso a um sólido sistema financeiro possibilita o aumento da 

alavancagem das empresas com o consequente crescimento e desenvolvimento destas. Em 

artigo publicado em 2001, Love (2001) também encontrou evidências do impacto positivo do 

desenvolvimento do mercado financeiro no crescimento econômico de países emergentes 

(Brasil incluso). Por fim, Matos (2002) também obteve resultados positivos desta correlação ao 

analisar dados do crescimento do mercado financeiro e econômico no Brasil entre 1947 e 2000. 

Entretanto, há ainda no Brasil um baixo nível de alavancagem das empresas comparado 

a outros países emergentes. Em paralelo, há ainda no país um mercado de capitais pouco 

desenvolvido e não solidificado, tanto quanto às emissões de ações quanto de títulos de dívida 

privados.  

 

 
Gráfico 1 – Captações do Mercado de Capitais Brasileiro (R$ bilhão) 

Fonte: Adaptado de ANBIMA (2018). Elaborado pela autora. 

 

 

 
Gráfico 2 – Endividamento das Empresas Brasileiras (R$ bilhão) 

Fonte: Adaptado de BCB e ANBIMA (2018). Elaborado pela autora. 
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Obviamente, o desenvolvimento do mercado de capitais depende de condições atrativas 

tanto para os investidores quanto para os emissores e há uma série de razões por trás do lento 

desenvolvimento desta fonte de recursos no Brasil. De acordo com Carvalho (2014), são 4 os 

principais obstáculos ao desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil: (i) a alta taxa de 

juros (incentivo natural a investir em títulos públicos ou depósitos bancários devido aos altos 

retornos); (ii) distorções do sistema tributário (incidência a impostos e complexidade do sistema 

tributário, tanto para as companhias emissoras quanto para o investidor); (iii) proteção 

deficiente ao investidor (falta de um sistema jurídico robusto que ampare o mercado de 

capitais); e (iv) obstáculos culturais (baixo nível de poupança e a conhecimento de diferentes 

modalidades de investimento). 

Em adição a estes fatores, Perobelli (2007) também destaca os altos custos diretos e 

indiretos do próprio mercado de capitais, tais como taxas e impostos, custos de abertura de 

capital e de manutenção da companhia na Bolsa de Valores ou balcão organizado, taxas 

cobradas pelos agentes do mercado.  

Todas as dificuldades acima mencionadas não apenas prejudicam o desenvolvimento do 

mercado de capitais no Brasil como também enfraquecem uma importante fonte de 

financiamento para as empresas. Esta limitação reduz o incentivo a abertura de novos negócios 

e também investimentos em projetos com caráter inovador, levando as companhias a buscarem 

outras fontes de financiamento como investidores e agências de desenvolvimento, conforme 

será abordado nas próximas seções.  

 

2.2.3 Financiamento via Fontes Públicas de Financiamento  

 

O suporte de entidades ligadas ao governo às atividades de P&D (principal proxy para 

os investimentos em inovação) tem como intuito basicamente reduzir o custo e os riscos 

relativos a inovar, seja por meio de financiamento direto a pesquisas ou para empresas, seja por 

meio da concessão de benefícios fiscais que diminuam a carga tributária (GUIMARÃES, 2008). 

No caso do Brasil, a política adotada visa estimular as atividades de incentivo ao investimento 

em P&D, por meio de políticas públicas que estabelecem valores mínimos para tais 

investimentos (MURAN; MARINI JUNIOR; PERONDI, 2016).  

Dentro desse contexto, existem três categorias de apoio financeiro via entidades 

públicas: (i) o financiamento não reembolsável que consiste na aplicação de recursos públicos 

sem necessidade de devolução diretamente em empresas; (ii) o financiamento reembolsável 

pode ser entendido como uma dívida com condições mais vantajosas em termos de prazo, 
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carência e taxa de juros; e (iii) os incentivos fiscais, os quais são caracterizados pela concessão 

de benefícios e isenções fiscais para companhias que utilizem os recursos para investir em P&D 

(BRASIL, 2018bb; BUENO; TORKOMIAN, 2014). 

A primeira categoria de apoio – o financiamento não reembolsável ‒ normalmente é 

organizada via chamamento público, sendo que os critérios de escolha de uma empresa são 

baseados no atendimento de padrões específicos estabelecidos pela entidade concedente e 

aliada aos parâmetros da política do governo federal (BRASIL, 2018bbb). Sendo assim, a 

empresa não pode simplesmente solicitar esse tipo de apoio, mas sim precisa esperar que haja 

a oferta de mecanismos de subvenção econômica disponíveis para seu determinado negócio. 

Já a segunda modalidade de apoio – o financiamento reembolsável ‒ pode ser 

requisitada espontaneamente pelas companhias, uma vez que existem diversas opções de 

financiamento disponibilizados por órgãos públicos.  

As agências públicas mais proeminentes no quesito financiamento para a inovação no 

Brasil são o Bndes e a Finep, sendo que estas instituições atuam como bancos oferecendo 

financiamentos com taxas de juros inferiores aos de mercado disponíveis para as empresas que 

tomam esses financiamentos (CORDER, 2008). Embora ambas instituições sejam ligadas a 

órgãos públicos, elas são muito diferentes entre si. Enquanto o Bndes possui diversas linhas de 

crédito que vão desde o financiamento a obras civis, capital de giro, máquinas e equipamentos, 

inovação e cultura; a Finep atua com o único foco de apoiar investimentos em inovação 

(BRASIL, 2018a; BRASIL; 2018b).  

O Bndes possui 115 tipos de linhas de financiamento diferentes, sendo que 14 delas são 

destinadas a programas com algum nível de inovação (BRASIL, 2018aa). Contudo, de acordo 

com Corder (2008) no Bndes os financiamentos concedidos para modernização, por meio de 

compra de máquinas e equipamentos se confundem com o financiamento para projetos de 

inovação, ou seja, focados no desenvolvimento de novos produtos e serviços.  

Vale acrescentar que as empresas enfrentam dificuldades para conseguir utilizar esses 

instrumentos de financiamento. O trabalho de Cirani et al. (2016) investigou o nível de 

atratividade dos instrumentos públicos de apoio à inovação e concluiu que, embora as empresas 

se mostram interessadas em utilizar tais mecanismos, existe muita dificuldade, dado o excesso 

de burocracia, custos elevados para inovar e insegurança jurídica. 

Além disso, o estudo de Cirani et al. (2016) também salienta que essa dificuldade faz 

com que determinadas empresas prefiram terceirizar o processo de encaminhamento dos 

formulários para solicitar os recursos, não desenvolvendo, portanto, know-how interno de como 

trabalhar com essas agências.  
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Com relação ao outro órgão nacional já citado, pode-se afirmar que a Finep é atualmente 

a principal agência de fomento à inovação (que possui diversas linhas tanto de financiamento 

reembolsável quanto não reembolsável), mesmo possuindo uma capacidade de funding menor 

do que a do Bndes (CORDER, 2008). Essa capacidade de funding pode ser quantificada, visto 

que entre 2012 e 2017 o nível de desembolsos do Bndes variou entre R$70,8 bilhões e R$190,4 

bilhões (BRASIL, 2018aaa), já os desembolsos da Finep variaram entre R$2,7 bilhões e R$5,4 

bilhões (BRASIL, 2018bbbb). 

Nesse contexto, é importante fazer uma breve análise dos desembolsos da Finep. Os 

dados do Gráfico 3 mostram o crescimento real do PIB e os desembolsos da Finep referentes 

aos recursos próprios dessa instituição, às liberações feitas pelos projetos contratados pelo 

Projeto Ancine1 e beneficiários do Inovacred (BRASIL, 2018bbbb). No período de 2012 a 2017, 

os desembolsos da Finep variaram entre aproximadamente R$2,7 bilhões em 2012 e R$5,4 

bilhões em 2014 nas modalidades de financiamento reembolsável, subvenção e não 

reembolsável. 

A partir da análise do Gráfico 3 é possível notar que houve uma expansão de recursos 

liberados pela Finep entre 2012 e 2014, anos em que o Brasil mostrou crescimento real do PIB. 

Contudo, 2015 e 2016 foram anos de crescimento negativo do PIB e os desembolsos da Finep 

diminuíram de R$5,4 bilhões para R$3,4 bilhões. Com relação ao ano de 2017, embora o PIB 

brasileiro tenha reportado uma expansão de 1,1% em 2017, o PIB do segmento industrial ‒ um 

importante demandante da modalidade de financiamento reembolsável ‒ ficou estagnado 

durante o ano (BRASIL, 2018bbbbb).  

 

 

                                                           
1Projetos financiados em parceria com a Agência Nacional de Cinema (Ancine), utilizando recursos do 

Fundo Setorial do Audiovisual. 
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Gráfico 3 – Desembolsos da Finep (R$ milhões) vs. crescimento real do PIB (%) 

Fonte: Adaptado de Finep (2018bbbb) e Itaú (2019). 
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As principais linhas de financiamento reembolsáveis da Finep estão listadas a seguir: 

Quadro 1 ‒ Linhas de apoio da modalidade de financiamento reembolsável – Finep 

Linhas de Ação Explicação 
Recurso ‒

Finep(1)  

Recurso ‒

Funttel(2) 

Inovação Crítica 
Modalidade destinada para áreas de interesse 

estratégico do país. 
TJLP - 0,5% a.a. TR + 5,0% a.a. 

Inovação Pioneira 

Apoio a projetos que apresentem elevado grau de 

inovação e relevância para o setor econômico da 

empresa beneficiada. 

TJLP + 0,5% a.a. TR + 5,0% a.a. 

Inovação para a  

Competitividade 

Projetos focados no desenvolvimento de projetos 

com alto grau de inovação com potencial de 

impactar positivamente o posicionamento 

competitivo da empresa. 

TJLP + 1,5% a.a. TR + 5,0% a.a. 

Inovação para o  

Desempenho 

Projetos focados no desenvolvimento de 

processos ou produtos com alto grau de inovação 

para o âmbito da empresa. 

TJLP + 3,5% a.a. TR + 5,0% a.a. 

Difusão tecnológica 

para 

 Inovação 

Apoio à aquisição de máquinas, equipamentos, 

serviços, bens de informática e automação que 

proporcionem modernização e aumento na 

produtividade para a empresa, trazendo impactos 

relevantes sobre seu desempenho e capacidade de 

inovar. 

TJLP + 6,25% a.a. não é aplicável 

Pré-investimento 

Financiamento concedido com base nos 

investimentos em estudos de viabilidade técnica e 

econômica, estudos geológicos, além de projeto 

básico, de detalhamento e executivo. 

TJLP + 5,0% a.a. não é aplicável 

Aquisição Inovadora 

a Empresas de  

Telecomunicações 

 Financiamento específico para a aquisição de 

equipamentos de telecomunicações e cabos de 

fibra óptica reconhecidos como Bens 

Desenvolvidos no País pelo Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

(Mctic). 

Não é 

aplicável 
TR + 7,0% a.a. 

Finep Inovacred 

Os requerentes devem apresentar atividades de 

inovação tecnológica e possuir receita bruta anual 

de até R$ 90 milhões.  

TJLP +  

(0,0% -1,0%) a.a. 
não é aplicável 

Finep  

Inovacred 

 Expresso 

Os requerentes devem apresentar atividades de 

inovação e possuir receita bruta anual de até R$ 

16 milhões.  

TJLP + 3,0% a.a. não é aplicável 

Finep 

Inovacred Giro 

Linha que complementa o apoio em projetos 

apoiados pelo Finep Inovacred, limitado até mais 

30% do valor inicial. 

TJLP + 6,0% não é aplicável 

Finep Conecta 

Apoio a empresas brasileiras que tenham projetos 

em parceria com Instituições Científica, 

Tecnológica e de Inovação (ICT) e que possuam 

elevado grau de inovação e potencial de geração 

de externalidades. 

TJLP +  

(0,0%-6,0%) a.a. 

TJLP +  

(0,0%-6,0%)a.a. 

Fonte: Adaptado da Finep (2018bbb), quadro elaborado pela autora. 
1Financiamentos apoiados com recursos da Finep e de seus agentes financeiros credenciados (BRASIL, 2018bbb). 
2O indexador TR consiste na Taxa de Referência divulgada mensalmente pelo Banco Central do Brasil, a qual em 

30/11/2018 correspondia a 4,3914% a.a. (BRASIL, 2018bbb). 

 

Em relação ao Quadro 1 vale ressaltar que as modalidades de apoio podem ser direto ou 

descentralizado, sendo que no primeiro os recursos advêm da Finep e no segundo a concessão 

de financiamento ocorre por meio de agentes financeiros credenciados (BRASIL, 2018bbb). 
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Em termos de custo, os recursos do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das 

Telecomunicações (Funttel) são focados em projetos de desenvolvimento tecnológico do setor 

de telecomunicações e foram separados no Quadro 1, pois possuem custos diferenciados das 

linhas financiadas pela Finep e demais agências. 

No que tange às condições dos empréstimos, a Finep pode cobrir até 100% dos recursos 

necessários para os projetos de inovação, ofertar prazo de carência do principal de até 4 anos e 

prazo total de financiamento de até 12 anos dependendo da modalidade de apoio (BRASIL, 

2018bbb). Segundo a Finep (2018bbb), as condições operacionais têm como diretrizes: (i) grau 

de relevância do projeto de inovação e relevância da matéria para o Estado; (ii) articulação com 

outras iniciativas governamentais (para melhor emprego dos recursos públicos); e (iii) as 

externalidades socioambientais associadas ao plano de inovação.  

Ao analisar os critérios de enquadramento das modalidades de apoio e diretrizes da 

Finep percebe-se que quanto mais inovador o projeto e mais alinhado com os objetivos 

nacionais, melhores serão as condições ofertadas à empresa. 

Tal afirmação se torna mais clara ao estudar a linha de financiamento “Inovação 

Crítica”. Quando um projeto é enquadrado nessa modalidade, segundo a Finep (2018bbb) a 

operação poderá ter até 4 anos de carência, prazo total de 12 anos, participação da Finep na 

forma de empréstimo equivalente a até 90% dos recursos relacionados ao projeto2, a um custo 

de Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)3 – 0,5%. Ademais, com relação às demais linhas de 

financiamento, também é possível que o custo seja diminuído em até 2 p.p. caso a companhia 

apresente garantias financeiras – tais como fiança bancária, seguro garantia, stand by letter of 

credit, penhor ou alienação fiduciária de ativos financeiros (Finep, 2018bbb).  

Assim, vale salientar que as condições do financiamento são ditadas pelo nível de 

inovação do projeto apresentado por uma empresa à Finep, podendo sofrer pequenos ajustes 

pela análise de crédito dessa instituição. Nesse contexto, é possível inferir que empresas que 

não obteriam financiamento, nas condições disponíveis por tal agência, muito provavelmente 

                                                           
2Os itens financiáveis abarcam uma ampla gama de investimentos relacionados ao projeto. Mais 

especificamente, segundo a Finep (2018bbb) são: (i) P&D interno; (ii) P&D externo; (iii) aquisição de 

outros conhecimentos externos; (iv) software; (v) treinamento; (vi) introdução de inovações 

tecnológicas no mercado; (vii) máquinas e equipamentos; (viii) produção pioneira e outras preparações 

para a produção e distribuição; e (ix) fusão e aquisição. 
3A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) é fixada trimestralmente e o valor referente ao período de 

outubro de 2018 a dezembro de 2018 é de 6,98% a.a. (BRASIL, 2018aaaaa). Vale a pena ressaltar que 

embora o Bndes substituiu a TJLP pela Taxa de Longo Prazo (TLP) para os contratos firmados a partir 

de 1º de janeiro de 2018 (BRASIL, 2018aaaaa), a Finep continuará a trabalhar exclusivamente com a 

TJLP para todos os contratos de financiamento reembolsáveis concedidos diretamente pela Finep 

(Finep, 2018 bbbbbbb). 
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não conseguiriam termos semelhantes via financiamento com bancos comerciais. Sendo assim, 

ao utilizar o nível de inovação e natureza do investimento como fator determinante das 

condições de financiamento, as agências de fomento – como a Finep – levam em consideração 

as necessidades de investimento da atividade de inovar, sem considerar os custos atuais que a 

empresa paga em outros financiamentos presentes em seus demonstrativos financeiros.  

 

2.3 TEORIA DA SINALIZAÇÃO DO BOM INVESTIMENTO 

 

Existem dois efeitos relacionados aos subsídios do governo: (i) o efeito direto 

caracterizado pelo aumento do investimento das empresas em inovação, colaboração entre 

empresas nas atividades de P&D e crescimento de produtos ou processos inovadores; e (ii) 

efeito indireto que consiste no papel importante que os subsídios governamentais assumem 

certificando a qualidade de uma empresa como bom investimento para potenciais investidores 

(CHEN et al., 2018). 

Nesse contexto, percebe-se que enquanto o primeiro efeito fica restrito à empresa e 

relacionamento com companhias parceiras, o segundo efeito é mais abrangente, passando uma 

mensagem para o mercado. O racional por trás da teoria de sinalização se baseia no fato de que 

é de fácil observação quando uma empresa recebe subsídios do governo além de o processo de 

análise e concessão de tais benefícios necessita obedecer a regras cuidadosas de enquadramento 

e de legitimidade tanto da empresa quanto do projeto (CHEN et al., 2018). 

Além do mais como há enorme dificuldade, por parte das agências de fomento, em 

identificar projetos que possuem um retorno benéfico para a sociedade, porém necessitam de 

fontes adicionais de financiamento (KLEER, 2010), tais órgãos precisam, então, se certificar 

de que não estão concedendo funding para um projeto ou empresa que não se enquadram em 

suas políticas operacionais. Sendo assim, essas agências analisam os requerentes de uma 

maneira independente, utilizando-se de rigor técnico (FELDMAN; KELLEY, 2006). Tendo em 

vista todo o cuidado empregado na análise, a concessão de um subsídio do governo pode atuar 

como um indicador observável e crível da qualidade da empresa diminuindo, assim, o nível de 

assimetria de informação que possa prejudicar a capacidade de financiamento de uma empresa 

(MAESENEIRE; MEULEMAN, 2012; CHEN et al., 2018).  

Normalmente, a assimetria de informações que ocorre entre empresas e investidores é 

um fator apontado como relevante na dificuldade de uma companhia em conseguir investimento 

via fontes externas (WU, 2017). Por esse motivo as empresas enfrentam dificuldade em 

conseguir financiamento para seus projetos de inovação, pois há um receio de divulgar 
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informações que podem ser utilizadas ou copiadas pela concorrência. Como o governo não 

compete com a empresa, o risco de vazamento de informações sigilosas é reduzido (WU, 2017). 

Dessa forma, cria-se um incentivo maior para que as empresas busquem financiamento com as 

agências do governo.  

Assim, estudos presentes na literatura concluem que empresas que recebem subsídios 

do governo tendem a investir mais em inovação, atraírem mais fontes de financiamento e 

demonstrarem melhor desempenho econômico do que as amostras de controle (FURMAN; LI; 

WANG, 2017). Nesse sentido, Lerner (1999) salienta que um dos benefícios mais importantes 

com relação aos subsídios concedidos pelo governo é o sinal positivo passado a potenciais 

investidores e clientes, como uma espécie de selo de qualidade tecnologia desenvolvida por 

uma empresa.  

O estudo conduzido por Guo, Guo e Jiang (2016), a respeito do Innofund ‒ mais amplo 

programa de fomento a atividade de P&D em pequenas e médias empresas ‒ também pode 

contribuir para entender melhor o relacionamento entre subsídio estatal e maior poder de 

atração de investidores. Esses autores constataram que as empresas de manufatura que foram 

apoiadas pelo Innofund apresentaram maior geração de produtos tecnológicos do que as 

empresas que não receberam esse tipo de apoio do governo chinês. Dessa forma, receber o 

subsídio focado em pesquisa e desenvolvimento pode ser considerado como um sinal de análise 

positiva do governo a respeito da competência tecnológica da companhia e, consequentemente, 

investidores externos enxergariam esse subsídio como um sinal positivo sobre a empresa 

(CHEN et al., 2018). 

Além disso, de acordo com o levantamento anual sobre o Innofund realizado em 2002 

e divulgado no China Torch (2018), a política do Innofund além de estimular o 

desenvolvimento de novas indústrias de alta tecnologia, também eleva o poder e atração de 

investimentos para as empresas de tecnologia.  

Por um outro lado, Furman, Li e Wang (2017) restringem um pouco mais o impacto do 

sinal positivo do Innofund, ao defender que empresas que receberam funding dessa agência 

apresentam uma probabilidade maior de receberem investimentos de empresas estatais.  

Nesse contexto, vale acrescentar as formas de financiamento oferecidas pelo Innofund: 

(i) apropriação – capital inicial oferecido a pesquisadores com realizações científicas; (ii) 

empréstimos bancários sem juros ou com juros reduzidos; e (iii) investimento na forma de 

equity (GUO; GUO; JIANG, 2016). Percebe-se, então, que o efeito positivo de sinalização de 

bom investimento dos subsídios do Innofund não se aplica a somente investimentos feitos via 

injeção de capital, mas também pode ser extrapolado para benefícios concedidos na forma de 
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financiamento subsidiados, uma vez que essa agência também trabalha com esse tipo de 

subsídio.  

Vale ressaltar que existem diversos tipos de subsídios, segundo o Acordo de Subsídios 

e Medidas Compensatórias podendo ser caracterizados como contribuição financeira 

proveniente do governo ou órgão público que implique transferência direta de fundos, tais como 

doações, empréstimos, aportes de capital, incentivos ou bonificações fiscais (ACORDO, 1995). 

Em adição, o trabalho de Feldman e Kelley (2006) defende que as empresas do grupo 

de controle (não receberam subsídios públicos), diminuem ou não implementam seus 

investimentos em inovação, sugerindo que o subsídio certifica o projeto ao aumentar a oferta 

de financiamento privado subsequente, proporcionando, assim, maior visibilidade para as 

empresas que receberam o incentivo do governo. Ainda sobre a pesquisa de Feldman e Kelley 

(2006), esta quantifica que as empresas que receberam subsídios públicos apresentaram uma 

probabilidade de até três vezes maior de conseguir funding adicional do que o grupo de controle. 

Essa relação de sinalização positiva também é apoiada na literatura para o caso de 

empresas de porte pequeno e médio, dado que há estudos focados no impacto dos subsídios 

governamentais à pesquisa e desenvolvimento ‒ uma proxy muito utilizada para medir os 

investimentos em produtos ou processos inovadores. É o caso da pesquisa conduzida por 

Maeseneire e Meuleman (2012), em que foi comprovado que a obtenção do subsídio aumenta 

a probabilidade de levantar dívida de longo prazo e, no caso de financiamento via equity, o 

efeito positivo é maior em start-ups.  

A análise de Cumming (2017) sobre o Fundo de Investimento à Inovação da Austrália 

(IIF) mostrou sua contribuição muito positiva em levantar fontes adicionais de funding para as 

empresas que investia. Cumming (2017) também aponta que o objetivo principal do governo 

ao subsidiar as empresas é de aumentar o capital agregado disponível para a instituição crescer, 

ou seja, não é a intenção de órgãos públicos substituir o capital privado. Em virtude disso, além 

de prover capital, as agências de fomento também possuem programas para desenvolver o 

network das companhias, dessa forma agregando valor e auxiliando na atração de novos 

investidores (CUMMING, 2017). 

Alternativamente, convém destacar que existem ponderações na literatura de que essa 

maior capacidade de atração de investidores pode estar relacionada ao fato de que os projetos 

que conseguem subsídios governamentais apenas são melhores do que aqueles projetos que não 

conseguem tal incentivo (MAESENEIRE; MEULEMAN, 2012). Dessa maneira, estudos 

sugerem que também há a possibilidade de que a atração de investidores ocorreria por mérito 
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da equipe da empresa, não tendo sempre uma relação direta com o incentivo recebido pelo 

governo. 

Sendo assim enquanto alguns estudos reforçam a tese de que as empresas que recebem 

subsídios tendem a inovar mais, atingir maiores níveis de produtividade e obter financiamento 

posterior de maneira mais fácil (como os já apresentados anteriormente), outras pesquisas não 

apontam para os mesmos benefícios. Os resultados dessas pesquisas variam muito, uma vez os 

programas de cada governo e o contexto de cada país variam, além do fato dos estudos 

empregarem metodologias diferentes (FURMAN; LI; WANG, 2017).  

Outro ponto importante é o efeito que os subsídios têm no custo da dívida de uma 

empresa. As empresas que recebem subsídios do governo tendem a apresentar um custo da 

dívida menor, uma vez que substituem as dívidas mais caras disponíveis no mercado pela 

subsidiada pelo governo (LIM; WANG; ZENG, 2018). Sendo assim, os subsídios indiretamente 

melhorariam o resultado das companhias, dado que passariam a pagar menos despesas de juros 

e potencialmente ajudariam a aumentar o interesse de investidores. 

 

2.4 REPUTAÇÃO CORPORATIVA E BENEFÍCIOS  

  

A reputação de uma empresa pode ser definida como o resultado da interação de 

múltiplos fatores, de como uma organização é enxergada por seus stakeholders e esses pontos 

de vista juntos formam uma visão sistemática da companhia (FELDMAN; BAHAMONDE; 

BELLIDO, 2014). Sendo assim, a percepção desse constructo abrange as demandas e 

expectativas dos funcionários, clientes, credores e a comunidade como um todo (DOWLING, 

2016). 

Vale apontar que existem diversas definições de reputação corporativa na literatura, uma 

vez que essa gama de definições ocorre pois pode-se pensar em reputação tanto do ponto de 

vista de um indivíduo quanto da sociedade. Tal fenômeno acontece, pois surge o seguinte 

questionamento: qual é o stakeholder mais apropriado para julgar a qualidade da reputação de 

uma empresa? (DOWLING, 2016).  

Sob a ótica de finanças corporativas salientada por Brealey, Myers e Allen (2014), o 

objetivo principal de uma organização é de maximizar o valor para o acionista, logo o juiz mais 

adequado para avaliar a reputação seria o acionista. Contudo, os benefícios a seguir elencados 

trazidos pela gestão de uma boa reputação são observáveis pelas principais classes de 

stakeholders de uma companhia e favorecem em conjunto a criação de valor (MIRALLES-

MARCELO; DEL MAR MIRALLES-QUIRÓS; DAZA-IZQUIERDO, 2014). Em outras 
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palavras, analisar a reputação corporativa do ponto de vista do acionista indiretamente também 

leva em consideração a percepção dos demais stakeholders. 

A importância de uma boa reputação corporativa está ligada aos seguintes benefícios 

apontados na literatura acadêmica: (i) maior capacidade de contratação de funcionários; (ii) 

aumento da produtividade; (iii) maior capacidade de atração de investidores; (iv) aumento do 

valor de mercado; (v) acesso a capital mais barato; (vi) maior satisfação dos consumidores, 

dentre outros fatores (FELDMAN; BAHAMONDE; BELLIDO, 2014).  

Além disso, é reconhecido por vários estudos o efeito positivo de uma boa reputação no 

nível de competitividade de uma empresa, relacionando com a melhora de índices financeiros, 

assim como com o valor da empresa (ANGELO; VANCE, 2007). Contudo, vale acrescentar 

que a reputação é um ativo que demanda tempo para ser construído e que não é passível de 

imitação, visto que cada organização gera impactos distintos em cada um de seus stakeholders. 

Consequentemente, ainda segundo Angelo e Vance (2007), é mais fácil perder reputação do 

que criá-la. Tal observação é relevante, pois manter uma boa gestão da reputação é mais 

complicado no mundo atual, em que há uma rede de stakeholders devido ao fácil acesso à 

internet e ao desenvolvimento das mídias sociais. Assim sendo, qualquer informação mal 

comunicada pode prejudicar a reputação que uma companhia leva, muitas vezes, décadas para 

construir. 

Outro fator positivo de uma boa reputação corporativa está relacionado com a sua 

capacidade de reduzir incertezas, ou seja, de manter um bom nível de comunicação com seus 

stakeholders. Com isso, além de propiciar maior diferenciação perante aos seus concorrentes, 

a companhia aumenta a confiança do mercado em seu desempenho futuro. Em contrapartida, 

Dowling (2016) manifesta que uma má reputação sinaliza ao mercado que não se pode confiar 

nas informações que uma organização comunica e, a partir disso existem dois caminhos, ou 

evita-se ter qualquer tipo de relacionamento com a empresa ou busca-se informações em outras 

fontes mais confiáveis. 
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Figura 2 – Reputação Corporativa 

Fonte: Adaptada de ANGELO e VANCE, 2007. Figura elaborada pela autora.  

 

De acordo com Miralles-Marcelo, Miralles-Quirós e Daza-Izquierdo (2014), uma boa 

reputação corporativa também pode amenizar os efeitos de uma crise na economia. Este fato 

está aliado a maior confiança na performance futura da companhia de modo a criar, segundo 

tais pesquisadores, um colchão para momentos mais difíceis. Tal hipótese foi testada por 

Sánchez, Sotorrío e Baraibar Díez (2012) em um trabalho em que foram avaliadas 38 empresas 

espanholas que constavam na lista da MERCO (consultoria espanhola que elabora um ranking 

que mede reputação corporativa) entre setembro de 2005 e abril de 2009. Os resultados 

demostraram que empresas de melhor reputação apresentaram um desempenho financeiro 

melhor do que as instituições com pior nível de reputação.  

Assim, a reputação também cria as bases para maior diferenciação perante os 

concorrentes e, em consequência, melhor desempenho econômico mesmo frente às novas 

tendências do mercado. O motivo é de que sob a perspectiva de que atualmente os consumidores 

estão mais exigentes, existe uma aceleração dos desenvolvimentos tecnológicos e intensificação 

da concorrência (ANGELO; VANCE, 2007).  

Dessa forma, existem vários aspectos sobre os quais a reputação corporativa pode ser 

medida, sendo os mais relevantes a dimensão utilitária e social. De acordo com Ma (2017), a 

dimensão utilitária possui como preceito de que os stakeholders fazem a sua avaliação da 

reputação de uma empresa com base em resultados tangíveis de seu interesse. Em outras 

palavras, na visão desse autor um funcionário tende a valorizar a qualidade do ambiente de 

trabalho, investidores esperam um bom desempenho financeiro, credores estão preocupados 

com o pagamento em dia das dívidas e consumidores possuem a expectativa de adquirir um 

produto de qualidade (DOWLING, 2016).  
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No que tange ao fator social, Ma (2017) discorre que está relacionado com a habilidade 

da empresa em demonstrar o seu compromisso com todos os stakeholders, diminuindo seus 

impactos possivelmente nocivos na sociedade sempre um olhar além de seus interesses 

econômicos. Assim, espera-se das empresas que estas sejam social e ambientalmente 

responsáveis, não apenas apresentem um bom desempenho financeiro, visto que atualmente, tal 

responsabilidade aparece como uma condição imprescindível para que uma empresa possa 

operar (FELDMAN; BAHAMONDE; BELLIDO, 2014; MA, 2017; ANGELO; VANCE, 

2007).  

Vale salientar que como a reputação corporativa é afetada por aquilo que a empresa 

comunica ou pelas informações que são noticiadas na mídia, percebe-se assim o papel 

fundamental da comunicação corporativa, dado que é capaz de estabelecer uma relação de 

percepção com os stakeholders (ANGELO; VANCE, 2007). O fato de que toda empresa de 

capital aberto na [B]3 (Brasil, Bolsa, Balcão) possui uma área de relação com investidores para 

agir como elo entre as mais variadas áreas de uma companhia e o investidor ratifica essa 

afirmação. Embora a constituição de tal área seja uma exigência da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), segundo a Corporação Financeira Internacional: 

É importante ressaltar [...] que a aderência às formalidades legais é apenas 

uma parte do esforço de comunicação efetiva com o mercado. O objetivo 

dominante da função de relação com investidores (RI) é a criação de um canal 

de comunicação eficaz com as partes interessadas (CORPORAÇÃO 

FINANCEIRA INTERNACIONAL, 2010, p. 119). 

De maneira análoga à reputação, o investimento em P&D – principal reflexo do 

investimento em inovação ‒ também é associado à melhora no desempenho financeiro de uma 

instituição e seus principais indicadores, tais como o valor de mercado, retorno ao acionista e 

lucro (PADGETT; MOURA-LEITE, 2012). 

Nesse contexto, vale destacar que a relação entre inovação e Reputação Corporativa 

(RC) é, em muitos sentidos, interligada. Conforme salientado anteriormente, a inovação é um 

processo que exige que um empreendedor implemente uma ideia nova no mercado e a 

comercialize. Sendo assim, do ponto de vista das empresas, existe todo um esforço interno no 

desenvolvimento das características do produto ou serviço, contudo é de fundamental 

importância entender que o sucesso de uma inovação é dependente da percepção dos clientes a 

respeito de determinado produto novo e, assim, aumentar o nível de fidelidade de seus clientes 

(FUERTES-CALLÉN; CUÉLLAR-FERNÁNDEZ, 2014). 
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Percebe-se, assim, que a RC pode se beneficiar dos prêmios de qualidade e de inovação 

obtidos pela empresa, diminuindo as incertezas a respeito do produto. Segundo Padgett e 

Moura-Leite (2012), as inovações capazes de melhorar a percepção de qualidade do produto 

têm efeitos positivos na reputação corporativa. Outro ponto levantado pelo trabalho do mesmo 

autor também cita que algumas organizações constroem uma boa reputação, simplesmente por 

atender a pressão de stakeholders que valorizam o investimento em inovação. A partir desse 

ponto, entende-se que os investimentos em inovação podem fazer parte de um processo de 

construção de reputação corporativa.  

Outro indicador importante em medir a reputação é o crescimento do ativo intangível. 

A literatura acadêmica utiliza ativos intangíveis como sinônimo de ativos intelectuais, recursos 

intangíveis, goodwill, definindo-os como ativos de bens incorpóreos que possuem relevância e 

materialidade (MANTOVANI; SANTOS, 2014). Além disso, Mantovani e Santos (2014, p. 

324) também exemplificam esses ativos como: “marcas, patentes, direitos autorais, capital 

intelectual, capacidade de inovação, direitos de concessão entre outros”. 

Conforme comentado anteriormente, estudos indicam a relação positiva entre uma boa 

reputação e um bom desempenho financeiro, o qual pode ser medido por meio do valor de 

mercado. Mais precisamente, existem trabalhos que sugerem que empresas de boa reputação 

apresentam o valor de mercado do equity mais elevado. Tal estudo foi conduzido por Smith, 

Smith e Wang (2010) ao utilizar como amostra as companhias listadas pela WMAC e 

acompanhar o valor de mercado delas. Esse trabalho constatou que empresas com melhor 

reputação possuem um prêmio de mercado de aproximadamente US$1,3 bilhão. 

Outros estudos também analisam a relação entre valor de mercado e reputação, como é 

caso do trabalho de Cole (2012), o qual calcula o valor da reputação corporativa modelando sua 

influência no preço da ação. Com isso, esse autor constatou que 26% do total do valor de 

mercado do S&P500 em janeiro de 2012 provinha do valor da reputação de cada uma das 

empresas analisadas. 

Vale ressaltar que na literatura existem estudos que defendem que companhias com 

maior reputação no mercado tendem a apresentar melhor desempenho financeiro e maior 

capacidade de atração de acionistas. Tal como a pesquisa conduzida por Miralles-Marcelo, 

Miralles-Quirós e Daza-Izquierdo (2014) em que foi constatado que a reputação corporativa, 

medida pelo ranking da Merco, tem um efeito positivo e significativo na criação de valor para 

o acionista.   

Sendo assim, afirma-se então que a reputação corporativa é um ativo intangível capaz 

de criar vários efeitos positivos em um negócio. Tais benefícios são variados, passando de 
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fatores financeiros, tais como menor custo de capital e melhor desempenho financeiro até para 

implicações no nível de competitividade, atratividade de capital humano e capacidade de 

inovação. Dessa forma, a gestão da reputação demanda das empresas um enorme esforço de 

comunicação tanto de informações originadas internamente como externamente.  

Não existe um consenso na literatura a respeito da melhor métrica para medir a 

reputação de uma companhia, sendo um dos maiores problemas da pesquisa identificar as 

empresas com reputação (FREIRE; PINTO, 2014). Nesse sentido, o trabalho de Fombrun 

(2007) contribui com a elaboração de uma lista com várias proxies para medir a reputação 

corporativa em 37 países e evidenciando as diferentes metodologias na preparação dos índices.  

Contudo, de uma maneira geral, os indicadores mais utilizados pelos pesquisadores são 

os índices de reputação corporativa. Um dos mais citados é o World’s Most Admired Companies 

(WMAC) o qual é elaborado por um grupo de pessoas composto por “[...] executivos, diretores 

e analistas de uma ampla variedade de empresas e consultorias. Mais de 15.000 pessoas ainda 

completam a pesquisa anualmente” (DOWLING, 2016, p. 213).  

De acordo com Wartick (2002), tal índice já foi utilizado como variável dependente para 

avaliar o impacto de diversos fenômenos na reputação corporativa, sendo alguns deles: inclusão 

de ativos intangíveis nos demonstrativos financeiros, investimentos em filantropia, atividade 

criminal dos executivos das organizações e gravidade de acidentes de trabalho no setor 

industrial. 

Vale ressaltar que tal índice é preparado pela revista Fortune e foca em organizações 

incorporadas nos Estados Unidos e que operam neste país, excluindo, assim, companhias de 

outros países, empresas norte-americanas incorporadas por companhias estrangeiras, e 

instituições de capital fechado (FORTUNE, 2018). Sendo assim, estudos conduzidos em outros 

países precisam utilizar índices que tenham levantamentos das instituições nacionais, tal como 

é o caso da Asia Business com o “Asia’s Most Admired Companies”, Far East Economic 

Review com “Review 2000”, Management Today com “Britain’s Most Admired Companies”, 

Finanancial Times com “Europe’s Most Respected Companies” e “Merco – Monitor 

Empresarial de Reputación Corporativa” (MIRALLES-MARCELO; MIRALLES-QUIRÓS; 

DAZA-IZQUIERDO, 2014; WARTICK, 2002; MERCO, 2018). 

O ranking da Merco se mostra uma métrica adequada para avaliar as empresas que 

atuam no território brasileiro, pois o Brasil faz parte dos onze países que o instituto está 

presente. Tal índice é o único monitor de reputação corporativa auditado no mundo, uma vez 

que a elaboração, a condução do processo de análise e dos resultados são auditados de maneira 

independente pela KPMG. As companhias são avaliadas em relação a 11 critérios que buscam 
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medir a percepção de 10 stakeholders, sendo esses últimos: (i) analistas financeiros; (ii) 

jornalistas de informação econômica; (iii) governo; (iv) organizações não governamentais; (v) 

sindicatos; (vi) associações de consumidores; (vii) influencers e social media managers; (viii) 

catedráticos e universidades; (ix) funcionários; e (x) diretores de grandes empresas (MERCO, 

2018). 

Esse indicador já foi utilizado nos estudos conduzidos por Miralles-Marcelo, Miralles-

Quirós e Daza-Izquierdo (2014) comentado anteriormente, assim como no trabalho de Delgado-

García, Fuente-Sabaté e Quevedo-Puente (2010) em que foi analisada a influência da estrutura 

de propriedade na reputação de uma empresa. 
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3 METODOLOGIA 

 

Em primeiro momento, a investigação é suportada pela análise de artigos, pesquisas e 

obras literárias. Após realizada essa fase, é utilizada a análise qualitativa dos dados obtidos 

sobre as empresas de capital aberto que pegaram financiamento voltado à inovação por meio 

da Financiadora de Estudos e Projetos. 

A linha de análise da pesquisa é investigar se financiamento público à inovação atua 

como um instrumento para cobrir uma falta de interesse de concessão de funding dos agentes 

privados do mercado. Além disso, a pesquisa também analisa se esse tipo de financiamento 

pode servir como sinalização de bom investimento. Dessa forma, as condições comerciais de 

empréstimos voltados à inovação (custo da dívida e prazo de financiamento), as quais variam 

muito de companhia para companhia, não seriam os únicos fatores positivos levados em 

consideração na escolha por um financiamento para inovar. 

Sendo assim existem duas proposições de análise no presente trabalho: 

P1 – O financiamento público voltado à inovação age como instrumento para cobrir uma 

lacuna de financiamento de mercado. 

P2 – O financiamento público voltado à inovação funciona como uma sinalização de 

bom investimento para os investidores. 

Como o trabalho está focado no financiamento para a inovação concedido pela Finep, 

foram consultadas todas as contratações de financiamento reembolsáveis realizadas por essa 

instituição entre os anos de 2013 e 2016. A partir desse levantamento, foi possível identificar 

que dentre as operações dessa instituição, haviam 370 operações para esse período. O passo 

seguinte foi selecionar, dentre essas contratações, àquelas advindas de empresas que possuem 

capital aberto na [B]3, com a finalidade de facilitar a obtenção de informações.  

Assim, foram identificadas 39 empresas abertas que pegaram financiamento com essa 

agência do governo e tais companhias passaram a compor o “Grupo Finep”. Com o intuito de 

comparar os resultados encontrados, para cada companhia do Grupo Finep foi escolhida uma 

outra empresa também aberta na bolsa de valores, com atuação no mesmo setor (ou setor 

semelhante) para compor o grupo de controle, intitulado o “Grupo de Controle”. 

Assim, a amostra da pesquisa é composta de 78 empresas (as quais não incluem bancos) 

e os dados analisados consideram o período de 2012 a 2017, uma vez que os indicadores 

comparam dados de 1 ano antes e de 1 ano depois da tomada de recursos com a Finep. Os 

bancos foram excluídos da amostra, pois segundo Marques, Guimarães e Peixoto (2015) esse 
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setor possui uma estrutura financeira  peculiar, com critérios de análise diferentes dos demais 

setores da economia. 

Com relação aos setores de atuação das companhias, estes foram classificados de acordo 

com a nomenclatura trabalhada pela [B]3 e estão distribuídos por 13 setores distintos, sendo 

eles: Água e Saneamento, Bens Industriais, Construção, Consumo Cíclico, Consumo não 

Cíclico (alimentos processados e bebidas), Energia, Financeiro, Mineração, Químico e 

Petroquímico, Saúde, Siderurgia, Tecnologia da Informação e Transporte.  

A fim de avaliar P1, foram analisados os demonstrativos financeiros dos 78 dados da 

amostra com o intuito de entender a composição da dívida das empresas, ou seja, se essas 

instituições se financiam por meio de captações com bancos, emissão de debêntures, outras 

formas de empréstimos ou por meio de agências de desenvolvimento. 

Para a análise de P2, foram analisadas as mudanças na estrutura de propriedade das 

empresas, utilizando a fonte de dados da Economática. Com isso, foi possível levantar-se, após 

o financiamento da Finep, se houve a entrada de novos investidores e comparar esses dados 

com o Grupo de Controle.   

Além da análise da entrada de novos investidores, também foi analisada a presença de 

cada companhia no índice de reputação corporativa a fim de obter mais um indicativo de que 

essas empresas obteriam um bom desempenho futuro e, indiretamente, medir o interesse de 

entrada de novos acionistas. 

Era esperado que o Grupo com Finep apresentasse uma parcela mais significativa de 

dívida advinda de agências de fomento e entrada de novos acionistas similar ou abaixo do 

Grupo sem Finep, de maneira fortalecer a teoria da lacuna de financiamento e enfraquecer a 

teoria da sinalização de bom investimento.  

No que tange à metodologia empregada para a análise dos dados, utiliza-se o método de 

pesquisa exploratória, cujo conceito foi definido por Gil (1996) como um estudo que objetiva 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com o intuito de torná-lo mais explícito ou 

a levantar hipóteses. Ademais, optou-se pela pesquisa exploratória devido à escassez de estudos 

relacionando financiamento para inovação, reputação corporativa e decisão de financiamento. 

A fim de comparar as médias observadas entre o Grupo Finep e Grupo de Controle, foram 

realizados testes estatísticos t-student, baseado no Teorema do limite central, que afirma que 

quando o tamanho da amostra aumenta, a distribuição amostral de sua média se aproxima de 

uma distribuição normal (BUSSAB; MORETTIN, 2002). 

Assim, o objetivo da presente pesquisa é de criar bases de comparação entre as empresas 

selecionadas e entender dentre as proposições do estudo qual se aplica mais a atuação das 
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empresas brasileiras. Para isso, foi mensurada a média de reputação corporativa, foi investigada 

a entrada de novos investidores e verificada a composição da dívida tanto do Grupo com Finep 

quanto do Grupo de Controle. 

O componente empírico da pesquisa foi realizado a partir das medidas de mensuração 

de reputação corporativa encontradas na revisão da literatura, de busca nas demonstrações 

financeiras, nos sites das companhias, informações públicas e uso da fonte de dados da 

Economática. A análise dos dados foi feita utilizando estatística descritiva com o apoio de 

gráficos e tabelas. 

Dessa forma, as premissas e indicadores analisados no presente trabalho estão 

sintetizados no quadro a seguir: 

 

Quadro 2 ‒ Síntese dos indicadores e dos resultados esperados 

Indicadores Teoria da Lacuna de Financiamento 
Teoria da Sinalização de  

Bom Investimento 

Composição  

da Dívida 

Espera-se que o Grupo da Finep 

mostre uma composição da dívida 

substancialmente diferente do Grupo 

de Controle, com maior participação 

das agências de fomento (juntamente 

com o empréstimo da Finep) e, 

consequentemente, menor relevância 

dos demais instrumentos de 

financiamento. 

Não se aplica 

Novos 

Acionistas 
Não se aplica 

Espera-se que o Grupo Finep apresente uma 

média maior de entrada de novos acionistas 

em relação ao Grupo de Controle. 

Ranking da 

MERCO 
Não se aplica 

Espera-se que as companhias que compõem 

o Grupo Finep apresentem maior nível de 

reputação do que as companhias do Grupo de 

Controle, possivelmente aumentando o poder 

de atração de novos acionistas. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4 ANÁLISE DA PESQUISA 

 

Conforme descrito anteriormente, primeiramente foi realizado um levantamento de 

todas as empresas abertas que pegaram financiamento na Finep entre 2013 e 2016 (Grupo 

Finep). Após esse trabalho, foram escolhidas as empresas consideradas comparáveis, ou seja, 

que atuam em setores semelhantes e são companhias listadas em bolsa, porém não tomaram 

financiamento com a Finep no período analisado (Grupo de Controle).  

Assim, nas seções seguintes serão apresentados três indicadores, sendo eles: (i) 

composição da dívida; (ii) entrada de novos acionistas; e (iii) ranking da MERCO. 

 

4.1 COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA 

 

No que tange à pesquisa ora conduzida, a fim de estudar a teoria da lacuna de 

financiamento de mercado (Proposição 1), foi analisada a composição da dívida de cada 

empresa que compõe a amostra. O raciocínio foi de verificar se haveria alguma discrepância no 

perfil do endividamento entre o Grupo Finep e o Grupo de Controle. Dessa forma, espera-se 

que o Grupo da Finep mostre uma composição da dívida substancialmente diferente do Grupo 

de Controle, com maior participação das agências de fomento (juntamente com o empréstimo 

da Finep) e, consequentemente, menor relevância dos demais instrumentos de financiamento. 

Dessa maneira, haveria indícios de que a financiadora de projetos inovadores age como 

instrumento para cobrir uma lacuna de financiamento.  

O endividamento de cada empresa foi dividido nas seguintes categorias: (i) bancos; (ii) 

debêntures; (iii) agências de fomento; e (iv) outras fontes de financiamento. Vale ressaltar que 

foi utilizada como base de comparação um ano antes do financiamento da Finep e um ano 

depois de tal empréstimo, com o intuito de medir o efeito imediato do financiamento público 

para inovar. 

A Tabela 1 mostra que no Grupo Finep, as agências de fomento representam em média 

24,5% do endividamento das empresas, sendo as principais fontes de financiamento os bancos 

(48,8%) e as emissões de debêntures (23,2%). A Finep aparece como uma fonte alternativa de 

financiamento, sendo responsável por 5,6% da captação de dívida, enquanto que as demais 

agências de fomento respondem pelos 18,9% restantes (totalizando, assim, os 24,5% tomados 

via agências de fomento). As outras fontes de financiamento, tais como as operações de leasing 

responderam por 3,4% do total da dívida. 
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No Grupo de Controle, as agências de fomento apresentaram um percentual muito 

próximo do observado no Grupo Finep, ao reportar uma média de 23,5% do total da dívida (vs. 

24,5%). Como não houve mudança significativa na representatividade nem das agências de 

fomento nem das outras fontes de financiamento, os bancos (49,6%) e as emissões de 

debêntures (20,6%) continuaram sendo as principais fontes de financiamento do Grupo de 

Controle, totalizando 70,2% da dívida dessas companhias (vs. 72,0% do Grupo Finep). Percebe-

se, então, que a composição do endividamento apresentada de ambos os grupos é muito 

semelhante. 

É importante citar que no Grupo de Controle seis empresas obtiveram financiamento 

com a Finep em data anterior ao período de análise da presente pesquisa, tais empresas foram 

consideradas, uma vez que esses valores foram desembolsados em anos anteriores ao período 

de coleta de dados. No Grupo de Controle, a representatividade da Finep foi de 0,1% do total 

da dívida. 

Vale ressaltar que os dados do Grupo de Controle também foram analisados para cada 

empresa par do Grupo Finep em duas ocasiões: sendo um ano antes e um ano após o 

financiamento da Finep. A fim de facilitar o entendimento, será utilizada a nomenclatura de 

“Data t-1” para a data de análise um ano antes do financiamento da Finep e a “Data t+1” para 

a data de análise dos dados referentes a um ano após o financiamento com essa agência. 

Ao analisar a composição da dívida na Data t-1 e na Data t+1, percebe-se que tanto nas 

empresas do Grupo Finep quanto nas empresas do Grupo de Controle houve uma variação baixa 

de uma data a outra (+0,2% no Grupo Finep e -0,2% no Grupo de Controle).  

No Grupo Finep, 20,5% da dívida advinha de agências de fomento com exceção da 

Finep e os 4,0% remanescentes eram referentes à Finep. Na data 2, o percentual de contratação 

das instituições de fomento com exceção da Finep passou para 17,4% e a Finep representou 

7,2%, mantendo, assim, o percentual total de agências de fomento em 24,6%. Tal fenômeno 

sugere que as companhias tendem a utilizar a Finep em substituição a uma outra agência de 

fomento e vice-versa. 

É interessante ressaltar que dentre as empresas do Grupo Finep, 64% já haviam tomado 

financiamento com tal agência antes do período de análise. Esse dado pode indicar que as 

pessoas responsáveis, dentro da companhia, por defender o projeto de inovação na Finep 

construíram um entendimento mais aprofundado do processo de análise de tal órgão, 

indiretamente incentivando a submissão de novos projetos no futuro. Em outras palavras, tal 

companhia pode ter desenvolvido um know-how e um relacionamento com a Finep que a 

impulsionam a submeter novos projetos com a agência no futuro.  
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No Grupo de Controle, houve uma diminuição de 0,2% do total da dívida tomada com 

as agências de fomento, visto que tal percentual passou de 23,6% na Data t-1 para 23,4% na 

Data t+1. As modalidades de financiamento que mais ganharam espaço foram as captações com 

bancos e outros tipos de financiamento, apresentando aumento de 0,4% e 0,5%, 

respectivamente. A tabela a seguir sumariza os principais achados da pesquisa no que tange o 

endividamento: 

 

Tabela 1 – Média da composição da dívida por grupo de análise 

Fontes de 

Financiamento 

Composição da 

Dívida (Data t-1) 

Composição da 

Dívida (Data t+1) 

Composição da 

Dívida (média) 

Grupo  

Finep 

Grupo de  

Controle 

Grupo  

Finep 

Grupo 

de  

Controle 

Grupo  

Finep 

Grupo 

de  

Controle 

Bancos  48,8% 49,4% 48,8% 49,8% 48,8% 49,6% 

Debêntures 23,3% 21,0% 23,2% 20,2% 23,2% 20,6% 

Agências de Fomento   24,5% 23,6% 24,6% 23,4% 24,5% 23,5% 

Outros 3,4% 6,1% 3,4% 6,6% 3,4% 6,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: Elaborada pela autora. 

  

A fim de verificar se existe diferença estatística entre as médias encontradas, foi 

conduzida uma análise utilizando teste estatístico t-student com as duas amostras presumindo 

variâncias diferentes, uma vez que são grupos distintos (Grupo Finep e Grupo de Controle). De 

acordo com Lopes, Leinioski e Ceccon (2015), o teste t-student pode ser utilizado para 

comparar duas médias de grupos distintos, denominados grupo experimental e grupo de 

controle. As hipóteses estão sintetizadas a seguir e a Tabela 2 agrupa os dados achados com o 

teste-t: 

▪ H0 – Não existe diferença estatística entre as médias do percentual de dívida com 

agências de fomento entre o Grupo Finep e o Grupo de Controle. 

▪ H1 – Existe diferença estatística entre as médias do percentual de dívida com 

agências de fomento entre o Grupo Finep e o Grupo de Controle. 
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Tabela 2 – Teste-t realizado para as médias do percentual de dívida com agência de fomento 

  Grupo Finep Grupo de Controle 

Média 0,2455 0,2349 

Variância 0,0478 0,0645 

Observações 39 39 

Hipótese da diferença de média 0  
gl 74  
Stat t 0,1971  
P(T<=t) uni-caudal 0,4222  
t crítico uni-caudal 1,6657  
P(T<=t) bi-caudal 0,8443  

t crítico bi-caudal 1,9925   

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Para a elaboração da Tabela 2 foi escolhido um nível de significância estatística de 5%, 

pressupondo, dessa maneira, que se P(T<=t) bi-caudal (pois a variação pode ser tanto negativa 

quanto positiva) for menor que 0,05 rejeita-se a hipótese nula (H0). Como o valor de P(T<=t) 

bi-caudal é igual a 0,8443 é maior que 0,05; não se pode rejeitar a hipótese nula. Em outras 

palavras, aceita-se que não há diferença estatística entre as médias da amostra e, portanto, os 

dados da amostra não fortalecem a proposição 1 (teoria da lacuna de financiamento). 

Com relação ao setor de atuação, o Gráfico 4 mostra que apenas os setores de Tecnologia 

da Informação, Químico & Petroquímico e Transporte apresentam um percentual das agências 

de fomento acima de 30% da dívida. Os setores de bens industriais, consumo cíclico, energia e 

saúde giram entre 19% e 29% da dívida tomada com agências de desenvolvimento. Já os demais 

setores apresentam pouca exposição a esse tipo de financiamento. 

  

 

Gráfico 4 – Percentual da dívida tomada junto a agências de fomento por todos os dados da amostra 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Ao separar os dados apresentados acima nos Grupos Finep e no Grupo de Controle, 

percebe-se que, na maior parte dos setores, a média do percentual tomado junto a agências de 

fomento do Grupo Finep é maior do que a do de controle. Oito setores aparecem nessa posição: 

Bens Industriais (32,1% vs. 20,5%); Construção (21,3% vs. 0,0%); Consumo Cíclico (23,7% 

vs. 19,8%); Consumo não Cíclico (21,6% vs. 19,3%); Financeiro (10,7% vs. 0,0%); Químico 

& Petroquímico (44,6% vs. 26,1%); Saúde (31,1% vs. 15,5%); e Siderurgia (0,2% vs. 0,0%).  

Alternativamente, cinco setores do Grupo da Finep reportaram uma média inferior ao 

do Grupo de Controle, sendo eles: Água & Saneamento (6,8% vs. 17,8%); Energia (19,1% vs. 

35,2%); Mineração (3,3% vs. 15,6%); Tecnologia da Informação (33,8% vs. 80,0%); e 

Transporte (32,1% vs. 49,0%).  

Como foi partido do princípio de que todas as empresas que compõem a amostra são 

capazes de inovar, nos setores em que o Grupo Finep apresentou maior média pode haver maior 

familiaridade com as linhas de financiamento disponíveis por essa agência. Enquanto que nos 

setores em que o Grupo de Controle obteve maior média de agências de fomento, pode haver 

maior familiaridade das outras agências de fomento, tal como o Bndes.  

Sendo assim, é possível inferir que no caso desses setores a Finep não foi capaz de 

igualar a prática de composição da dívida das empresas pares. Além da questão da 

familiaridade, esse dado pode indicar que para essas companhias o financiamento da Finep 

embora possua custo competitivo (dependendo da linha de enquadramento do projeto de 

inovação), prazo de até 12 anos e não exija covenants financeiros (FINEP, 2018 bbbbbb); pode 

apresentar exigências que podem não ser competitivas com as demais linhas de financiamento 

disponíveis por outras agências de fomento. Tais condições que podem ser apresentadas como 

entraves poderiam ser a necessidade de apresentação de garantias reais (com índice de cobertura 

de 130%) ou de garantias financeiras (índice de cobertura de 100% a 105%) (BRASIL, 

2018bbbbbb; BRASIL, 2018bbbbbbb). 

Ademais existem setores que historicamente contam com mais incentivos, uma vez que 

o Brasil tem adotado um modelo pautado pela criação de diversos fundos setoriais de incentivo 

à ciência, tecnologia e inovações (MURAN; MARINI JUNIOR; PERONDI, 2016). No que 

tange ao financiamento, é mais claro o exemplo do setor de telecomunicações, que conta com 

o apoio do Funtell (BRASIL, 2018bbb). 

 

  



53 
 

Tabela 3 – Representatividade das agências de fomento na composição da dívida analisada por  

 setor de atuação  

Setor de Atuação 
Grupo Finep Grupo de Controle Quantidade 

de 

Empresas 

Data  

t-1 

Data 

t+1 Média 

Data  

t-1 

Data 

t+1 Média 

Água & Saneamento 5,8% 7,9% 6,8% 19,5% 16,1% 17,8% 2 

Bens Industriais  32,7% 31,4% 32,1% 15,6% 25,4% 20,5% 12 

Construção 32,1% 10,4% 21,3% 0,0% 0,0% 0,0% 2 

Consumo Cíclico 29,1% 18,2% 23,7% 14,8% 24,7% 19,8% 15 

Consumo não-Cíclico 21,5% 21,7% 21,6% 21,5% 17,1% 19,3% 10 

Energia 18,0% 20,2% 19,1% 32,3% 38,1% 35,2% 10 

Financeiro 18,1% 3,3% 10,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2 

Mineração 4,2% 2,5% 3,3% 11,3% 19,9% 15,6% 2 

Químico e 

Petroquímico 
45,5% 43,8% 44,6% 50,2% 2,0% 26,1% 4 

Saúde 18,7% 43,5% 31,1% 19,7% 11,3% 15,5% 10 

Siderurgia 0,0% 0,5% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 2 

TI 42,0% 25,7% 33,8% 81,0% 79,0% 80,0% 2 

Transporte 30,8% 33,4% 32,1% 54,9% 43,1% 49,0% 5 

Total             78 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O próximo passo da análise dos dados foi o agrupamento dos dados de acordo com o 

nível de faturamento das empresas. A partir desses dados, foi constatado que metade da amostra 

apresentou receita referente ao ano fiscal de 2017 inferior a R$ 3,4 bilhões, logo essas 

companhias foram classificadas como “Empresas Menores” e, consequentemente, as 

instituições com faturamento acima desse valor foram nomeadas “Empresas Maiores”.  

Ao analisar de acordo com o tamanho da empresa, é possível ver uma mudança no 

padrão de endividamento no que tange à proporção de dívida tomada junto a agências de 

fomento. 

A Tabela 4 evidencia que as Empresas Menores do Grupo Finep reportaram 37,7% da 

dívida tomada junto a instituições de desenvolvimento enquanto que no Grupo de Controle o 

percentual foi menor em 12,3 pontos percentuais (apresentaram, assim, uma média de 25,4% 

de dívida com agências de fomento). Já as Empresas Maiores do Grupo Finep apresentaram 

uma situação oposta, visto que apresentaram um percentual médio menor de dívida tomada com 

agências de fomento do que as companhias do Grupo de Controle (12,1% vs. 21,5%). 

Esses dados podem sugerir que as Empresas Menores enfrentam maior dificuldade em 

encontrar financiamento e, por esse motivo, recorrem mais às agências de fomento. Essa 

dificuldade é defendida na literatura quando salientado que empresas menores apresentam 
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maior nível de assimetria de informação, provocando assim maior restrição de financiamento 

(MAESENEIRE; MEULEMAN, 2012). 

Sob esse raciocínio, os dados das Empresas Maiores sugerem que essas companhias 

possuem menos restrições de financiamento e, por essa razão, podem buscar financiamento a 

custo competitivo com outras fontes, se apresentando menos dependentes de incentivos do 

governo. 

Ademais, segundo a Política Operacional da Finep, o objetivo dessa agência é de 

priorizar o financiamento de micro e pequenas (BRASIL, 2018bbb). Nesse sentido, é 

compreensível a maior participação das agências de fomento em empresas de menor porte, o 

que pode indicar que quanto menor for o porte de uma companhia, menos fontes de 

financiamento estarão dispostas a emprestar dinheiro, havendo, portanto, maior restrição de 

financiamento.  

Nesse ponto, é preciso fazer uma ressalva que do ponto de vista do Bndes (BRASIL, 

2018aaaa) empresas de grande porte são aquelas com faturamento bruto anual acima de R$ 300 

milhões. Contudo, como a amostra se restringe a apenas empresas listadas, tal classificação não 

ajudaria a agrupar as empresas pelo porte, visto que somente 10% das companhias faturam 

menos do que R$ 300 milhões.  

 

Tabela 4 – Composição da dívida analisada de acordo com o faturamento da empresa 

Porte da 

Empresa 

Fonte de  

Financiamento 

Grupo Finep Grupo de Controle 

Data  

t-1 

Data  

t+1 Média 

Data  

t-1 

Data  

t+1 Média 

Empresas 

 Menores 

Bancos  48,2% 46,9% 47,5% 56,6% 49,1% 52,8% 

Debêntures 13,8% 14,6% 14,2% 18,7% 18,6% 18,7% 

Agências de Fomento 37,3% 38,0% 37,7% 23,5% 27,2% 25,4% 

Outros 0,8% 0,5% 0,6% 1,1% 5,2% 3,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Empresas  

Maiores 

Bancos  49,4% 50,6% 50,0% 41,8% 50,5% 46,2% 

Debêntures 32,4% 31,3% 31,8% 23,4% 21,8% 22,6% 

Agências de Fomento 12,3% 11,9% 12,1% 23,6% 19,5% 21,5% 

Outros 5,9% 6,2% 6,1% 11,3% 8,1% 9,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Com o intuito de verificar a validade dos dados encontrados, foi realizado um teste 

estatístico entre as médias encontradas. Assim, foi realizada uma análise utilizando teste 

estatístico t-student com as quatro amostras presumindo variâncias diferentes, uma vez que são 

grupos distintos (grupos Finep e de Controle e agrupamento pelo faturamento das empresas). 
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As hipóteses a seguir foram utilizadas para dois testes, sendo um para o agrupamento de 

Empresas Menores e outro para as Empresas Maiores (comparação entre Grupo Finep e Grupo 

de Controle). Dessa forma, as hipóteses utilizadas estão sintetizadas a seguir e a Tabela 5 agrupa 

os dados achados com o teste-t: 

▪ H0 – Não existe diferença estatística entre as médias do percentual de dívida com 

agências de fomento entre o Grupo Finep e o Grupo de Controle. 

▪ H1 – Existe diferença estatística entre as médias do percentual de dívida com 

agências de fomento entre o Grupo Finep e o Grupo de Controle. 

 

Tabela 5 – Teste-t realizado para as médias do percentual de dívida com agência de fomento de acordo 

com o nível de faturamento 

Teste Estatístico 
Empresas Menores Empresas Maiores 

Grupo Finep 
Grupo de 

Controle 
Grupo Finep 

Grupo de 

Controle 

Média          0,3766                    0,2536           0,1209                    0,2153  

Variância          0,0465                    0,0905           0,0180                    0,0398  

Observações 19 20 20 19 

Hipótese da diferença de média 0  0  
gl 34  31  
Stat t 1,4734  -1,7241  
P(T<=t) uni-caudal 0,0749  0,0473  
t crítico uni-caudal 1,6909  1,6955  
P(T<=t) bi-caudal 0,1498  0,0946  
t crítico bi-caudal 2,0322   2,0395   

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Para a elaboração da Tabela 5 foi escolhido um nível de significância estatística de 5%, 

pressupondo, dessa maneira, que se P(T<=t) bi-caudal (pois a variação pode ser tanto negativa 

quanto positiva) for menor que 0,05 rejeita-se a hipótese nula. Como o valor de P(T<=t) bi-

caudal é maior do que 0,05 para ambos os testes (Empresas Menores e Empresas Maiores); não 

se pode rejeitar a hipótese nula. Em outras palavras, aceita-se que não há diferença estatística 

entre as médias da amostra e, portanto, os dados da amostra agrupados pelo faturamento das 

empresas não fortalecem a proposição 1 (teoria da lacuna de financiamento). 

O próximo passo foi o agrupamento das empresas que compõem a amostra em relação 

ao seu nível de endividamento antes da tomada de financiamento público voltado à inovação. 

O raciocínio é de que as fontes de financiamento decidem se vão conceder empréstimo baseado, 

dentre outras coisas, na qualidade dos resultados financeiros da empresa, cujo julgamento passa 

pela análise do seu nível de endividamento. Sendo assim, pode-se imaginar que empresas com 
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maior nível de alavancagem tendem a enfrentar maiores restrições de financiamento do que as 

empresas menos endividadas.  

O indicador escolhido para analisar o nível de endividamento foi a Dívida Líquida 

dividida pelo EBITDA, por ser uma métrica utilizada para medir o número de anos necessários 

para amortizar a dívida líquida a partir da geração de caixa, sendo o EBITDA uma proxy para 

medir o nível de geração de caixa (ABBC, 2016). Além de ser de fácil levantamento a partir da 

análise dos demonstrativos financeiros. Como o objetivo do presente trabalho não é o de avaliar 

qual seria o índice limite de concessão de crédito (haja vista as especificidades de cada setor de 

atuação e apetite a risco das diferentes instituições que concedem crédito), as empresas foram 

agrupadas em relação àquelas menos alavancadas e às mais alavancadas.  

Mais especificamente, o índice de Dívida Líquida pelo EBITDA foi levantado e 

colocado em uma escala crescente. Dessa forma, 50% da amostra que demonstrou menor índice 

de alavancagem foram intituladas “Empresas menos Endividadas”, enquanto que as demais 

foram nomeadas “Empresas mais Endividadas”. 

É imprescindível ressaltar que o índice de Dívida Líquida pelo EBITDA pode 

apresentar-se negativo por duas razões: (i) dívida líquida negativa, pois a companhia possui 

mais caixa do que empréstimos, refletindo, assim, baixo nível de alavancagem; ou (ii) EBITDA 

negativo, mostrando que o nível de endividamento está elevado em comparação com a 

capacidade de geração de caixa atual. Nesse contexto, vale frisar que para cada dado da amostra 

foi levado em consideração esses dois motivos a fim de não agrupar erroneamente uma 

empresa. 

Dessa maneira, o Gráfico 5 mostra que as Empresas Menos Endividadas apresentaram 

praticamente o mesmo percentual de dívida tomada com fontes de fomento, sendo que o Grupo 

Finep apresentou 25,9% e o Grupo de Controle reportou 25,1%. Já as Empresas Mais 

Endividadas do Grupo Finep tomaram mais dívida com agências de fomento do que as 

companhias do Grupo de Controle (23,6% vs. 21,1%).  

Esses dados mostram que as companhias do Grupo Finep ficaram mais próximas do 

percentual tomado em agências de fomento apresentado pelo grupo de Empresas menos 

Endividadas, mesmo apresentando um nível de alavancagem maior do que essas companhias. 

Tais achados podem sugerir que graças ao financiamento tomado junto à Finep e possível maior 

familiaridade com as demais agências de fomento, as Empresas mais Endividadas conseguiram 

mais financiamento subsidiado do que o apresentado pelo Grupo de Controle. 
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Gráfico 5 – Percentual da dívida tomado junto a agências de fomento – análise de acordo com o nível de 

endividamento da empresa 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A última análise realizada foi o agrupamento com relação ao tempo de fundação de cada 

empresa. A lógica é de que companhias com mais tempo no mercado, possuem mais reputação 

com os stakeholders, conhece melhor o mercado e mostra, indiretamente, maior estabilidade 

frente a movimentos do mercado. Dessa forma, foi levantado o tempo em que cada companhia 

está no mercado, a fim de agrupar metade dos dados da amostra nos grupos “Empresas mais 

Antigas” e “Empresas mais Novas”. A partir de tal levantamento, foi constado que 50% das 

companhias possuem mais de 57 anos de mercado, sendo então este o número utilizado como 

ponto de corte. 

O Gráfico 6 mostra que as Empresas mais Antigas do Grupo Finep pegaram mais 

financiamento com agências de fomento do que o Grupo de Controle (27,0% vs. 22,3%, 

diferença de 4,7 pp). Já as Empresas mais Novas apresentaram a relação contrária, sendo que o 

Grupo de Controle reportou percentual maior em 2,9 pp tomado via fontes públicas de 

financiamento. Sendo assim, os dados sugerem que a variável de tempo de fundação é mais 

significativa quando a empresa possui mais tempo no mercado.  
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Gráfico 6 – Percentual da dívida tomado junto a agências de fomento – análise de acordo com o tempo de fundação 

da empresa 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.2 NOVOS ACIONISTAS 

 

A fim de analisar se o financiamento concedido pela Finep pode servir como selo de 

aprovação de bom investimento (Proposição 2), foram analisadas as estruturas societárias de 

todos os dados da amostra com o intuito de identificar a entrada de novos acionistas. De maneira 

a fornecer subsídios à Proposição 2, era esperado que o Grupo Finep apresentasse uma média 

maior de entrada de novos acionistas em relação ao Grupo de Controle. 

A comparação é feita a partir da composição societária retirada da fonte de dados da 

Economática apresentada um ano antes (“Data t-1”) e um ano depois da concessão de 

financiamento pela Finep (“Data t+1”). Foi utilizado como comparação um ano depois da 

entrada do financiamento dessa agência a fim de capturar o efeito imediato de tal aprovação. 

As empresas que compõem o Grupo Finep apresentaram uma média de novos acionistas 

equivalente a 7,0% do capital total, já o Grupo de Controle foi capaz de atrair um percentual 

maior de novos investidores, reportando uma média de 12,8% do capital total, ou seja, um valor 

mais elevado em 5,8 pp. 

A partir da análise da Tabela 5, percebe-se que o Grupo Finep apresentou uma média 

superior ao Grupo de Controle em quatro setores ‒ Financeiro (1,4% vs. 0,0%); Químico e 

Petroquímico (2,1% vs. 0,2%); Saúde (23,9% vs. 8,6%); e Siderurgia (9,8% vs. 1,0%). Já o 

Grupo de Controle reportou uma média maior de entrada de novos investidores em oito setores: 

Bens Industriais (14,6% vs. 8,5%); Construção (29,7% vs. 1,7%); Consumo Cíclico (8,3% vs. 

5,5%); Consumo não Cíclico (14,3% vs. 0,0%); Energia (29,1% vs. 3,7%); Mineração (5,4% 

vs. 8,9%); Tecnologia da Informação (5,1% vs. 0,0%); e Transporte (10,4% vs. 9,9%). 

27,0%

22,3% 21,8%

24,7%

Empresas mais Antigas

(Grupo FINEP)

Empresas mais Antigas

(Grupo de Controle)

Empresas mais Novas

(Grupo FINEP)

Empresas mais Novas

(Grupo de Controle)
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Somente o setor de Água & Saneamento não mostrou alteração relevante no quadro 

acionário. As empresas que compõem esse setor são a Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo ‒ Sabesp (Grupo Finep) e a Companhia de Saneamento do Estado de 

Minas Gerais ‒ Copasa (Grupo de Controle). Essas empresas possuem como maiores acionistas 

seus respectivos Estados, os quais detêm mais de 50% do capital total. Embora elas apresentem 

mais de 45% de free float, não houve a entrada de nenhum investidor relevante no período 

analisado. 

Como o foco do presente trabalho é identificar a entrada de acionistas novos, foram 

utilizados apenas os dados referentes à entrada de investidores que não constavam na base de 

acionistas na Data t-1. Dessa forma, a variação do percentual dos outros acionistas 

(agrupamento de investidores que não possuem participação relevante na companhia) não foi 

considerada, uma vez que não é possível determinar quais seriam os investidores novos e quais 

seriam os acionistas que apenas aumentaram seus respectivos investimentos. 

Vale ressaltar que foram excluídos os dados referentes às ações em tesouraria, uma vez 

que essas aquisições são feitas pela própria empresa e não sinalizam a entrada de novos 

investidores por motivo de um possível selo de aprovação promovido pela Finep.  

A literatura defende que a recompra de ações pela própria empresa pode ser usada como 

um sinal para o mercado da confiança dos executivos na performance futura da companhia 

(BREALEY; MYERS; ALLEN, 2014). Entretanto, como tal decisão é tomada com apoio em 

informações amplamente disponíveis no mercado, mas também com base em dados restritos ao 

conhecimento somente da companhia; preferiu-se excluir as “ações em tesouraria” do 

levantamento dos novos acionistas.  
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A Tabela 6 sumariza os principais achados da pesquisa com relação à entrada de novos 

investidores como percentual do capital total de cada empresa: 

 

Tabela 6 – Entrada de novos investidores entre Data t-1 e Data t+1 

Setor de Atuação 
Grupo Finep 

(%) 

Grupo de 

Controle  

(%) 

Número de  

Empresas 

Água & Saneamento 0,0% 0,0% 2 

Bens Industriais  8,5% 14,6% 13 

Construção 1,7% 29,7% 2 

Consumo Cíclico 5,5% 8,3% 14 

Consumo não-Cíclico 0,0% 14,3% 10 

Energia 3,7% 29,1% 10 

Financeiro 1,4% 0,0% 2 

Mineração 5,4% 8,9% 2 

Quím. & Petroquímicos 2,1% 0,2% 4 

Saúde 23,9% 8,6% 10 

Siderurgia 9,8% 1,0% 2 

TI 0,0% 5,1% 2 

Transporte 9,9% 10,4% 5 

Média do Grupo 7,0% 12,8% 78 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A fim de verificar se existe diferença estatística entre as médias de entrada de novos 

acionistas, foi conduzida uma análise utilizando teste estatístico t-student com as duas amostras 

presumindo variâncias diferentes, uma vez que são grupos distintos (Grupo Finep e Grupo de 

Controle). As hipóteses estão sintetizadas a seguir e a Tabela 7 agrupa os dados achados com o 

teste-t: 

▪ H0 – Não existe diferença estatística entre as médias de entrada de novos acionistas 

entre o Grupo Finep e o Grupo de Controle. 

▪ H1 – Existe diferença estatística entre as médias de entrada de novos acionistas entre 

o Grupo Finep e o Grupo de Controle. 
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Tabela 7 – Teste-t realizado para as médias do percentual de entrada de novos acionistas 

  Grupo Finep Grupo de Controle 

Média 0,0705 0,1284 

Variância 0,0177 0,0429 

Observações 39 39 

Hipótese da diferença de média 0  
gl 65  
Stat t -1,4695  
P(T<=t) uni-caudal 0,0733  
t crítico uni-caudal 1,6686  
P(T<=t) bi-caudal 0,1465  
t crítico bi-caudal 1,9971   

       Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Para a elaboração da Tabela 6 foi escolhido um nível de significância estatística de 5%, 

pressupondo, dessa maneira, que se P(T<=t) bi-caudal (pois a variação pode ser tanto negativa 

quanto positiva) for menor que 0,05 rejeita-se a hipótese nula. Como o valor de P(T<=t) bi-

caudal é igual a 0,1465 é maior que 0,05; não se pode rejeitar a hipótese nula. Em outras 

palavras, aceita-se que não há diferença estatística entre as médias da amostra e, portanto, os 

dados da amostra não fortalecem a proposição 2 (selo de investimento). 

Nesse ponto vale ressaltar que no Brasil a estrutura acionária das empresas é marcada 

pela alta concentração do direito de propriedade e controle em um acionista ou um bloco de 

controle, diferente de países de tradição jurídica anglo-saxã que possuem estrutura de 

propriedade dispersa – basicamente Inglaterra e Estados Unidos (MARQUES; GUIMARÃES; 

PEIXOTO, 2015; LEAL; SILVA; VALADARES, 2002).  

Mais especificamente, a pesquisa conduzida por Guimarães, Marques e Peixoto (2015) 

avaliou as empresas brasileiras de capital aberto durante o período de 2004 e 2012 e constatou 

que o direito de controle, detido pelo maior acionista, normalmente fica em torno de 48%. Além 

disso, esses pesquisadores também concluíram que ao restringir aos três maiores acionistas, a 

posse das ações com direito a voto pode chegar a aproximadamente 72% (MARQUES; 

GUIMARÃES; PEIXOTO, 2015).   

Dessa maneira, como a estrutura de propriedade do Brasil é concentrada, fica reduzida 

a capacidade de atração de novos acionistas e, consequentemente, restringe-se a capacidade de 

uma agência de fomento atuar como selo de bom investimento. 

Era esperado que dentre os novos acionistas poderia haver uma frequência maior da 

entrada de agências de fomento no Grupo Finep em relação ao Grupo de Controle, tal como o 

Bndes Par. Contudo, os dados mostram que nenhum dos novos investidores se enquadram nessa 

categoria, nem no Grupo Finep e tampouco no Grupo de Controle.  
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Além disso, também era esperado que houvesse uma menor proporção de dívida em 

relação à estrutura de capital das companhias que pertencem ao Grupo Finep. O raciocínio por 

trás é de que, caso a Finep sirva como um selo de qualidade de bom investimento, haveria maior 

entrada de capital e, consequentemente, menor necessidade de dívida. Nesse ponto vale 

ressaltar que a entrada de capital teria que ser via uma nova emissão de ações, visto que todas 

as empresas da amostra possuem capital na bolsa. É necessário ressaltar, conforme discutido 

anteriormente, que o período de análise abarca os anos de 2015 a 2016, em que houve tanto 

uma diminuição dos níveis de desembolso da Finep quanto uma contração no PIB (FINEP; 

2018; ITAÚ, 2019). 

Sendo assim, foi utilizado o indicador de endividamento “Dívida Total sobre a soma da 

Dívida Total mais o Patrimônio Líquido”, a fim de melhor avaliar a estrutura de capital das 

companhias.  

Os dados da amostra foram ranqueados a partir do resultado de cada empresa em relação 

ao indicador em questão. As companhias que apresentaram menor proporção de dívida foram 

intituladas “Empresas menos Alavancadas” e as empresas que reportaram maior percentual de 

dívida foram classificadas como “Empresas mais Alavancadas”. É necessário ressaltar que cada 

grupo possui 50% dos dados da amostra. 

A Tabela 8 mostra que Empresas menos Alavancadas do Grupo Finep atraíram maior 

média de novos acionistas do que o Grupo de Controle. A situação oposta é observada com o 

agrupamento das Empresas mais Alavancadas, visto que o Grupo de Controle atraiu mais novos 

acionistas do que o Grupo Finep. Além disso, independentemente do agrupamento de acordo 

com a alavancagem, a Finep reportou o mesmo percentual de atração de novos investidores 

(7,0%).  

  

Tabela 8 – Entrada de novos investidores agrupada pela composição da estrutura de capital 

Grupo 
Grupo Finep  

(% do capital) 

Grupo de 

Controle  

(% do capital) 

Diferença  

(Grupo de Controle 

menos Grupo Finep) 

Empresas menos alavancadas 7,0% 4,8% -2,2% 

Empresas mais alavancadas 7,0% 22,2% 15,2% 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Com o intuito de verificar a validade dos dados encontrados, foi realizado um teste 

estatístico entre as médias encontradas. Dessa forma, foi realizada uma análise utilizando teste 

estatístico t-student com as quatro amostras presumindo variâncias diferentes, uma vez que são 
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grupos distintos (grupos Finep e de Controle e agrupamento pelo faturamento das empresas). 

As hipóteses a seguir foram utilizadas para dois testes, sendo um para o agrupamento de 

Empresas menos Alavancadas e outro para as Empresas mais Alavancadas (comparação entre 

Grupo Finep e Grupo de Controle). Dessa forma, as hipóteses utilizadas estão sintetizadas a 

seguir e a Tabela 9 agrupa os dados achados com o teste-t: 

▪ H0 – Não existe diferença estatística entre as médias da entrada de novos acionistas 

entre o Grupo Finep e o Grupo de Controle. 

▪ H1 – Existe diferença estatística entre as médias da entrada de novos acionistas entre 

o Grupo Finep e o Grupo de Controle. 

 

Tabela 9 –  Teste-t realizado para as médias de entrada de novos acionistas com agrupamento pela 

composição de capital 

Teste Estatístico 
Empresas Menos Alavancadas Empresas mais Alavancadas 

Grupo Finep 
Grupo de 

Controle 
Grupo Finep 

Grupo de 

Controle 

Média          0,0701                    0,0479           0,0708                    0,2223  

Variância          0,0303                    0,0061           0,0079                    0,0713  

Observações 18 21 21 18 

Hipótese da diferença de média 0  0  
gl 23  20  
Stat t 0,4998  -2,3004  
P(T<=t) uni-caudal 0,3110  0,0162  

t crítico uni-caudal 1,7139  1,7247  
P(T<=t) bi-caudal 0,6220  0,0323  
t crítico bi-caudal 2,0687   2,0860   

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Para a elaboração da Tabela 6 foi escolhido um nível de significância estatística de 5%, 

pressupondo, dessa maneira, que se P(T<=t) bi-caudal (pois a variação pode ser tanto negativa 

quanto positiva) for menor que 0,05 rejeita-se a hipótese nula.  

No caso do teste para o agrupamento de Empresas menos Alavancadas, o valor de 

P(T<=t) bi-caudal é de 0,6220 e é maior que 0,05. Dessa forma, não se pode rejeitar a hipótese 

nula. Em outras palavras, aceita-se que não há diferença estatística entre as médias de entrada 

de novos acionistas para as Empresas menos Alavancadas. 

Com relação ao teste realizado para o agrupamento das Empresas mais Alavancadas, o 

valor de P(T<=t) bi-caudal é de 0,0323 e é menor do que 0,05. Sendo assim, rejeita-se a hipótese 

nula. Dessa forma, aceita-se que a diferença de 15,2 p.p. entre a média das Empresas mais 

Alavancadas do Grupo Finep e do Grupo de Controle é representativa. Como se esperava que 
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o Grupo da Finep apresentasse uma média superior ao Grupo de Controle e os dados 

encontrados mostram exatamente a relação contrária, não é possível afirmar que os dados 

fortalecem a proposição 2 (selo de investimento). 

 

4.3 RANKING MERCO 

 

O próximo indicador é o índice de reputação corporativa preparado pela MERCO. Esse 

ranking será utilizado para ponderar os achados da pesquisa no que tange à Proposição 2, a qual 

investiga se o financiamento público voltado à inovação funciona como uma sinalização de 

bom investimento. Como o financiamento da Finep é voltado exclusivamente para o apoio a 

projetos inovadores, é partido do princípio que um empréstimo com tal agência ajudaria na 

percepção, por parte do mercado, de que a determinada companhia é inovadora.  

Nesse contexto, ao ser reconhecida como uma companhia inovadora é esperado que o 

mercado entenda que tal empresa tenha maior capacidade de antecipar tendências e, 

consequentemente, teria maior habilidade de se manter ou atingir a liderança de mercado. Sendo 

assim, era esperado que as companhias que compõem o Grupo Finep apresentassem maior nível 

de reputação do que as companhias do Grupo de Controle, possivelmente aumentando o poder 

de atração de novos acionistas. 

O primeiro passo do levantamento de dados foi a obtenção dos rankings da MERCO, 

os quais listam as 100 empresas com maior nível de reputação que atuam no Brasil. Como o 

objetivo desse indicador é de medir de maneira comparativa os dados da amostra, foram 

atribuídas notas para cada ano em que uma companhia constou na lista. Sendo assim, as 

companhias que não foram citadas na lista da MERCO obtiveram nota zero, porém isso não 

significa que tais empresas não possuem reputação corporativa, mas sim apresentam apenas um 

nível menor de reputação do que aquelas companhias que constaram na lista da MERCO.  

A pontuação máxima é 4, uma vez que o período de análise desse indicador é de 2013 

até 2017, sendo que nos anos de 2012 e 2015 o ranking não foi divulgado.  

Com base nos dados levantados, nota-se que apenas 25 empresas das 78 pesquisadas 

constavam em pelo menos uma das edições do ranking da MERCO no período analisado, sendo 

que a maior parte das companhias (16) fazem parte do Grupo Finep. 

A figura 3 mostra que o Grupo Finep obteve uma média maior de citações no ranking, 

aparecendo em média 1,23 vezes nas quatro edições, enquanto que o Grupo de Controle foi 

citado em média 0,74 vezes.  
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Figura 3 – Pontuação do ranking MERCO dividido entre o Grupo Finep e Grupo de Controle 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os dados acima mostram que apesar do Grupo da Finep apresentar um nível de 

reputação mais elevado do que o Grupo de Controle, tal fato não se traduziu em um maior poder 

de atração de novos acionistas. 

A Figura 3 demonstra os dados em relação ao setor de atuação das companhias. As 

empresas da amostra totalizaram 77 citações, sendo que os setores que mais pontuaram foram: 

Consumo Cíclico (19); Consumo não Cíclico (12); Bens Industriais (6); e Financeiro (7).  

As companhias dos setores de Consumo Cíclico, Mineração e Tecnologia da Informação 

do Grupo de Controle obtiveram mais citações do que o Grupo da FINEP. Já nos demais setores, 

o Grupo Finep foi citado um número igual ou maior do que o Grupo de Controle. 

Os dados da Tabela 8 se mostram bastante heterogêneos, uma vez que existem 8 setores 

em que os grupos de análise (Grupo Finep ou Grupo de Controle) que apresentaram maior nível 

de reputação não foi o grupo que reportou a maior entrada de novos acionistas. Esses dados 

reforçam a noção de que existem diversos fatores alheios à opção de financiamento e percepção 

dos stakeholder de uma empresa que influenciam na tomada de decisão da compra de uma ação. 

 

 

 

Empresas Citações Empresas Citações Empresas Citações Empresas Citações

Ambev 4 Kepler Weber 0 M. Dias Branco 0 Mills 0

Arezzo 0 Libra Terminal Rio 0 Alpargatas 4 Log-in 0

B2W 0 Light Serviços 0 Via Varejo 2 Celpa 0

Biomm 0 Lojas Americanas 1 BR Pharma 0 Pão de Açúcar 1

Braskem 2 Lojas Renner 4 Unipar Carbocloro 0 Cia Hering 4

BRF 4 Magazine Luiza 4 Minerva 0 Grendene 0

Cambuci 0 Magnesita 0 Restoque 0 Vale 4

Sabesp 1 Mahle- Metal Leve 0 Copasa Mg 0 Wetzel 0

Cielo 3 Marcopolo 2 Porto Seguro 4 Tupy 0

CPFL 4 Marisa Lojas 0 Renova Energia 0 Guararapes 0

Diagn. da América 0 Ouro Fino 0 Raia Drogasil 2 Biotoscana 0

Elekeiroz 0 Paranapanema 0 Fertilizantes Heringer 0 Panatlantica 0

Elektro Redes 2 Portobello 0 Ampla Energia 0 Haga 0

Eletropaulo 0 Positivo 0 EDP São Paulo 0 Totvs 4

Embraer 4 Randon 2 Metalfrio 0 Recrususl 0

Fleury 4 AES Sul 0 Alliar 0 Coelce 0

Romi 0 São Martinho 0 Taurus 0 Biosev 0

Hermes Pardini 0 Stara 0 Qualicorp 0 Metisa 0

Iochpe Maxion 0 Weg 4 Localiza 4 Schulz 0

JBS 3 Marfrig 0

1,23 0,74Média do Grupo de ControleMédia do Grupo FINEP

Grupo FINEP Grupo de Controle
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Tabela 10 – Frequência de citações do ranking MERCO por setor de atuação 

Setor de Atuação 

Citações no ranking da MERCO 
Grupo com maior 

percentual de 

Novos Acionistas 
Grupo 

Finep 

Grupo de 

Controle 

Grupo com mais 

citações no 

MERCO 

Água & Saneamento 1  0  Grupo Finep - 

Bens Industriais  6  4  Grupo Finep Grupo de Controle 

Construção 0  0  - Grupo de Controle 

Consumo Cíclico 9  10  Grupo de Controle Grupo de Controle 

Consumo não-Cíclico 11  1  Grupo Finep Grupo de Controle 

Energia 6  0  Grupo Finep Grupo de Controle 

Financeiro 3  4  Grupo de Controle Grupo Finep 

Mineração 0  4  Grupo de Controle Grupo de Controle 

Químico & Petroquímico 2  0  Grupo Finep Grupo Finep 

Saúde 4  2  Grupo Finep Grupo Finep 

Siderurgia 0  0  - Grupo Finep 

TI 0  4  Grupo de Controle Grupo de Controle 

Transporte 6  0  Grupo Finep Grupo de Controle 

Total 48  29      

Média do Grupo    1,23         0,74  Grupo Finep Grupo de Controle 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Ademais, os dados indiretamente sugerem que o nível de reputação mais elevado do 

Grupo Finep em relação ao Grupo de Controle pode ter tido maior influência na decisão dessa 

agência em conceder o financiamento para essas empresas do que a reputação de cada 

companhia tem na atração de novos investidores. Embora tal sugestão seja condizente ao pensar 

que essas agências de fomento agem na prática como um banco, abre margem para 

questionamento se os financiamentos concedidos estão sendo alocados naquelas empresas que 

de fato necessitam esse tipo de apoio. 

 

4.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

  

O presente trabalho analisou se o financiamento público voltado para a inovação ocorre 

por uma razão de escassez de outras fontes de financiamento no mercado e se esse tipo de 

captação pode ser considerada uma sinalização positiva para o mercado, uma espécie de selo 

de aprovação de bom investimento. 

No que tange à análise da proposição sobre a escassez de outras fontes de financiamento, 

o estudo da composição da dívida constatou que o Grupo da Finep manteve a representatividade 

das agências de fomento no período de um ano antes e um ano depois (24,5% para 24,6%) do 
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financiamento da Finep. O Grupo de Controle houve uma pequena diminuição desse percentual 

em 0,2% (23,6% para 23,4%). Tal fenômeno pode indicar que as empresas que tomam 

financiamento com Finep e Bndes demonstram maior facilidade para tomar financiamento com 

outras agências de fomento, contudo não provê dados suficientes para fortalecer a teoria de 

lacuna de mercado.  

No texto de Cirani et al. (2016) há relatos sobre a percepção das empresas de que as 

agências de fomento possuem um processo demorado de análise, marcado pelo excesso de 

burocracia e exigência de detalhes técnicos e funcionais. Dessa forma, a manutenção do 

percentual da dívida tomada junto a essas agências tanto para o Grupo Finep, quanto para o 

Grupo de Controle pode reforçar a noção de que existe um nível de dificuldade elevado na 

obtenção desses financiamentos, por questões de restrição de corpo técnico adequado tanto para 

o acompanhamento quanto para a obtenção desse tipo de financiamento.   

Vale lembrar que a composição da dívida de ambos os grupos se mostrou muito similar, 

uma vez que os bancos e debêntures respondem por cerca de 70% do financiamento, não 

havendo, portanto, mudança significativa tanto na Data t-1 quanto na Data t+1.  

Além disso, o teste estatístico realizado constatou que não existe diferença estatística 

entre as médias de dívida tomadas junto a agências de fomento do Grupo Finep e o Grupo de 

Controle. Em outras palavras, o perfil de endividamento entre os grupos é muito semelhante. 

Sendo assim, não há dados suficientes para fortalecer a proposição 1, pois era esperado que 

caso houvesse uma lacuna de mercado a composição da dívida das empresas com Finep seria 

significativamente distinta da apresentada pelo Grupo de Controle. Mais especificamente, era 

esperado que o percentual tomado junto às agências de fomento no Grupo Finep seria muito 

mais elevado do que o apresentado pelo Grupo de Controle.  

Um fator que pode ajudar a explicar esse achado é o fato de que o nível de desembolsos 

da Finep diminui de 2015 e 2017, sendo que o período de análise da pesquisa (2012 a 2017) 

também conta com esses anos. Além disso, a média de empréstimos tomado com a Finep pelas 

empresas do Grupo Finep foi 5,6% do total do endividamento, mostrando pouco peso dessa 

instituição entre as fontes de financiamento das empresas do Grupo Finep.  

A partir dos dados da pesquisa foi possível sugerir que as companhias tendem a utilizar 

a Finep em substituição a uma outra agência de fomento, uma vez que as empresas do Grupo 

Finep mantiveram o mesmo percentual de dívida concedida por agências de fomento. Além 

disso, 64% dessas empresas já haviam tomado financiamento com tal agência antes do período 

de análise, indicando que pode haver um incentivo interno na companhia para submeter novos 

projetos com a agência.  
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Outro ponto importante a ser ressaltado, é a análise realizada em função do faturamento 

das companhias. As Empresas Menores do Grupo Finep reportaram maior percentual de dívida 

tomada com agências de fomento do que o Grupo de Controle (37,7% vs. 25,4%, variação de 

12,3 pp) e a situação oposta foi observada com as Empresas Maiores do Grupo Finep (12,1% 

vs. 21,5%). Tais números sugerem que as Empresas Menores enfrentam maior dificuldade em 

encontrar financiamento e, por esse motivo, recorrem mais às agências de fomento.  

Nesse ponto, vale lembrar que Maeseneire e Meuleman (2012) defendem que a restrição 

de financiamento é maior no caso de pequenas e médias empresas. Os principais agentes 

provedores de funding de empresas menores – bancos e fundos de venture capital – se mostram 

bastante seletivos enquanto que acesso ao mercado de capitais também é restrito 

(MAESENEIRE; MEULEMAN, 2012).  

Mais especificamente, Berger e Udell (1998) afirmam que boa parte da explicação da 

maior restrição de financiamento das empresas menores advém do maior nível de incerteza e 

de assimetria de informação. 

Embora o agrupamento pelo porte das empresas tenha sugerido que as Empresas 

Menores da amostra pegaram mais dívida com agências de fomento por motivo de restrição de 

fontes de financiamento, o teste estatístico realizado mostrou que não há mudança estatística 

entre as médias apresentadas. Sendo assim, os dados da amostra para o caso específico do nível 

de faturamento não suportam a Proposição 1 (teoria da lacuna de financiamento). 

É necessário salientar que todas as empresas que compõem a amostra possuem capital 

aberto e, em média, apresentam faturamento anual de aproximadamente R$10 bilhões (para o 

ano fiscal de 2017). Logo, essas companhias são caracterizadas como empresas de grande porte, 

segundo classificação do Bndes, a qual utiliza como ponto de corte o valor de R$300 milhões 

para o faturamento anual (BRASIL, 2018aaaa). Sendo assim, a classificação de tamanho entre 

Empresas Menores e Empresas Maiores leva em consideração o nível de faturamento da 

amostra, que já é elevado.  

Já a análise realizada do ponto de vista do endividamento das companhias indicou que 

as Empresas Mais Endividadas do Grupo Finep tomaram mais dívida com agências de fomento 

do que as companhias do Grupo de Controle (23,6% vs. 17,2%). Esses dados podem indicar 

que o financiamento da Finep é possível maior nível de familiaridade com as demais fontes de 

fomento, fizeram com que as Empresas mais Endividadas conseguissem mais empréstimos 

subsidiados do que essa mesma seleção de empresas do Grupo de Controle. 

Embora as Empresas mais Novas do Grupo Finep tenham mostrado menor média de 

dívida tomada com agências de fomento, não é possível sugerir que empresas abertas com 
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menos tempo no mercado possuem mais restrições de financiamento e, por isso recorrem às 

instituições de fomento.       

Com relação à Proposição 2, foram analisados dois indicadores: a entrada de novos 

acionistas e o nível de reputação corporativa dos dados da amostra. Era esperado que caso o 

financiamento da Finep possa servir como um selo de aprovação de bom investimento haja um 

fluxo maior de novos acionistas no Grupo Finep em relação ao Grupo de Controle. Essa 

expectativa não foi confirmada, uma vez que o Grupo Finep apresentou uma média de entrada 

de novos investidores equivalente a 7,0% do capital total enquanto que o Grupo de Controle 

apresentou uma média de 12,8%.  

Conforme ressaltado anteriormente, esse achado é condizente com o fato da estrutura 

de propriedade das empresas abertas no Brasil ser concentrada. A literatura mostra que no Brasil 

existe uma elevada concentração do direito de propriedade, pois o controle fica a cargo de um 

acionista ou bloco de controle, diferente de países como Estados e Inglaterra, em que a estrutura 

de propriedade é dispersa (MARQUES; GUIMARÃES; PEIXOTO, 2015; LEAL; SILVA: 

VALADARES, 2002).  

Dessa forma, é possível que fique reduzida a capacidade de atração de novos acionistas 

e, consequentemente, fique restrita a capacidade de uma agência de fomento atuar como selo 

de bom investimento. Além disso, os testes estatísticos realizados para os grandes grupos 

(Grupo Finep e Grupo de Controle) e de acordo com a composição do capital (Empresas menos 

Alavancadas para o Grupo Finep e Grupo de Controle) mostraram que não há diferença 

estatística entre as médias de entrada de novos acionistas do Grupo Finep e o Grupo de Controle. 

O teste estatístico realizado para o agrupamento das Empresas mais Alavancadas 

mostrou que não se pode rejeitar a hipótese nula. Dessa forma, aceitou-se que a diferença de 

15,2 p.p. entre a média das Empresas mais Alavancadas do Grupo Finep e do Grupo de Controle 

é representativa. Como era esperado que o Grupo da Finep apresentasse uma média superior ao 

Grupo de Controle e os dados encontrados mostram exatamente a relação contrária; não é 

possível afirmar que os dados fortalecem a Proposição 2. Conclui-se, assim, que nenhum dos 

testes estatísticos realizados forneceram dados que suportem a Proposição 2 (selo de bom 

investimento). 

Embora a análise do número de citações cumulativas do ranking da MERCO mostre 

que o Grupo da Finep possui uma média superior ao Grupo de Controle, mostrando que as 

empresas do primeiro grupo possuem nível maior de reputação, isso não se traduziu em um 

fluxo de entrada de novos acionistas. Esses dados sugerem que a concessão de financiamento 

da Finep não passou uma sinalização para o mercado de bom investimento. 



70 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa sugere que a teoria da lacuna de financiamento (Proposição 1) não pode ser 

aceita para os dados que compõem a amostra, uma vez que o teste t-student constatou que não 

houve diferença estatística entre as médias de dívida tomada com as agências de fomento entre 

o Grupo Finep e Grupo de Controle.  

A partir do agrupamento dos dados da amostra de acordo com o faturamento das 

empresas sem tratamento estatístico, foi possível observar maior percentual de dívida tomada 

junto a agências de fomento no Grupo Finep em relação ao Grupo de Controle, conforme era 

esperado. Esses dados poderiam indicar que Empresas Menores recorrem mais às agências de 

fomento – possivelmente por possuírem maior dificuldade de encontrar financiamento.  

Entretanto, ao analisar o teste estatístico ficou constatado que não há diferença 

estatística entre as médias de dívida tomada com agências de fomento divididas pelo tamanho 

do faturamento das empresas. Dessa maneira, os dados da pesquisa não fortalecem a teoria da 

lacuna de financiamento para o caso específico de empresas de menor porte. 

Como as empresas que compõem a amostra possuem faturamento médio anual elevado 

(média de R$10 bilhões) e são companhias abertas, esse trabalho sugere que próximos estudos 

restrinjam o faturamento das empresas amostra em até R$300 milhões, a fim de utilizar o 

mesmo valor de referência utilizado pelo Bndes (BRASIL, 2018aaaa). Além disso também seria 

importante excluir da amostra empresas de capital aberto, porém que divulgam seus 

demonstrativos financeiros. Dessa maneira, seria possível analisar se pequenas e médias 

empresas tomam mais financiamento com agências de fomento em decorrência de maior 

restrição de financiamento (teoria da lacuna). 

Com relação à possibilidade do financiamento da Finep servir como selo de bom 

investimento (Proposição 2), o presente estudo mostra que não houve uma entrada maior de 

novos acionistas para as empresas que tomaram financiamento com a Finep, como era esperado 

para o fortalecimento dessa proposição. Adicionalmente, o teste estatístico mostrou que não há 

mudança estatística entre as médias de entrada de novos acionistas entre o Grupo Finep e o 

Grupo de Controle e tampouco em relação ao agrupamento de acordo com a composição de 

capital. Sendo assim, conclui-se que a pesquisa não achou dados capazes de fortalecer a 

Proposição 2 (selo de bom investimento).  

Dessa forma, a presente pesquisa sugere que o financiamento público voltado à inovação 

é tomado pelas empresas abertas não por uma questão de haver uma lacuna de mercado ou por 

uma possível sinalização positiva a novos investidores. Aceita-se, portanto, a literatura que 
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defende como motivador desse tipo de financiamento as próprias condições comerciais 

oferecidas, as quais possuem taxas de juros mais favoráveis do que as de mercado e prazos mais 

alongados (CORDER, 2008).  

O presente trabalho, então, suporta a teoria de minimização do custo da dívida, que se 

apoia nas teorias do debt market timing e do trade-off. Dessa forma, a pesquisa suporta a ideia 

de que as empresas que compõem a amostra pegaram financiamento junto às agências de 

fomento a fim de aproveitar as condições de mercado mais favoráveis com menores custos de 

capitalização – conceito do debt market timing (Zhou et al., 2012). Consequentemente, a 

pesquisa também suporta a teoria do trade-off, ao reconhecer a importância que os 

administradores das empresas que compõem a amostra em diminuir o custo da dívida – 

considerando uma relação de equilíbrio com os custos de falência. 

Vale ressaltar que os resultados achados por meio da pesquisa estão limitados às 

empresas abertas na bolsa de valores que compõem a amostra e o período de análise de dados 

(2012 a 2017). Outra limitação da pesquisa está na escolha de empresas utilizadas para compor 

o Grupo de Controle, em função de existirem poucas empresas abertas no Brasil. Além disso, 

outro efeito que dificulta esse pareamento é fato de que alguns setores são muito 

monopolizados, tal como o caso do segmento de bebidas no país, em que a Ambev detém a 

maior parte do mercado. 

É necessário ressaltar como uma limitação do estudo o fato do período de análise (2012 

e 2017) abarcar um período de retração do PIB brasileiro, de maneira mais aguda os anos de 

2015 e 2016, o que pode ter restringindo a capacidade de financiamento das empresas de uma 

maneira geral.  

Outra limitação do estudo reside no fato de haver uma elevada concentração de 

propriedade no Brasil, em que aproximadamente 48% do controle é detido pelo maior acionista 

ou um bloco de controle (MARQUES; GUIMARÃES; PEIXOTO, 2015). Dessa forma, para 

novos estudos poderiam ser feitos estudos de casos com empresas listadas que possuam uma 

estrutura de propriedade dispersa, a fim de verificar se a tomada de financiamento público agiu 

como um selo de bom investimento.  

É possível que ao utilizar o ranking da MERCO como indicador, a pesquisa acabe 

beneficiando as empresas pelo tamanho, precisamente pelo fato de ser uma lista entre as 100 

maiores companhias no quesito de reputação. Contudo, a utilização de rankings é a medida 

mais popularmente utilizada para medir a reputação.  
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Além disso, sugere-se a delimitação de apenas as empresas que constarem no ranking 

da MERCO do Brasil e cruzamento dos dados de empresas que pegaram financiamento com 

outras agências de fomento à inovação, além da Finep e posterior investigação dessa relação.  

Como nas últimas três décadas, têm-se divulgado no Brasil o envolvimento de bancos 

públicos em escândalos éticos e financeiros que prejudicam a credibilidade do sistema 

financeiro (AGUIAR, 2016). Seria importante, para os próximos estudos analisar a reputação 

das instituições de fomento e, dentre aquelas que apresentam boa reputação analisar se são 

capazes de prover um selo de bom investimento. 

Outra linha de pesquisa possível é a de entender se a tomada de financiamento com uma 

agência de fomento cria um know-how na empresa capaz de facilitar a tomada de outros 

empréstimos com outras agências de fomento.  

E, por fim, embora não foi possível confirmar a teoria da lacuna de financiamento, seria 

importante, para novos estudos, avaliar o nível de restrição de financiamento para diferentes 

setores, uma vez que existem segmentos que contam com mais fontes de financiamento do que 

outros. Caso do setor de telecomunicações, que conta com o apoio do Funtell (BRASIL, 

2018bbb). O ponto interessante seria fazer um estudo comparando as grandes empresas com as 

pequenas e médias empresas que atuam nesse setor, a fim de entender melhor a influência do 

porte nas restrições de financiamento. 
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Apêndice A 

Estrutura de Capital: breve revisão das principais teorias 

 

O presente anexo apresenta uma breve revisão de como uma empresa se financia e de 

como o tipo de financiamento adotado impactará sua estrutura de capital. Uma empresa pode 

financiar suas atividades e seu crescimento através de sua própria geração de lucros e caixa ou 

através de capital externo (BRIGHAM; EHRHARDT, 2008). No que tange ao capital externo, 

as fontes podem ser tanto de novos investidores (emissão de novas ações ou follow-on, abertura 

de capital na Bolsa de Valores ou IPO) como através de dívida ou terceiros – como empréstimos 

com bancos comerciais, bancos de fomento, títulos de emissão privada, debêntures, bonds 

internacionais, os próprios fornecedores (alongamento de prazo) e o governo (impostos).  

A melhor combinação entre dívida de longo prazo e equity – ou seja, a estrutura ótima 

de capital de uma empresa - depende de uma série de fatores (CHEROBIM, 2008). 

Inicialmente, através de uma análise considerando um mercado perfeito e simétrico (i.e., zero 

impostos, simetria de informação entre os agentes do mercado), o Teorema da Irrelevância 

proposto por Modigliani e Miller (1958) afirmava que a estrutura de capital da firma (ou como 

ela se financia) não impacta seu valor. Entretanto, o mercado não é perfeito e há uma série de 

variáveis que impactam a estrutura de capital de uma companhia, incluindo impostos, taxas de 

juros, assimetria de informações, custos de agência e setor de atuação.  

Outros autores passaram a analisar o cálculo de uma estrutura ótima de capital, a qual é 

dependente de inúmeras variáveis, incluindo as acima mencionadas (DE ANGELO; 

MASULIS, 1980; SHYAM-SUNDER; MYERS, 1999). Os próprios Modigliani e Miller em 

um novo estudo publicado em 1963 e Miller (1977), passaram a considerar o efeito dos 

impostos na definição da estrutura de capital. Isto porque como os juros pagos sobre a dívida 

são dedutíveis do imposto de renda, uma maior proporção de dívida na estrutura de capital seria 

benéfica por reduzir o custo médio de capital da firma (ou o WACC4).  

Adicionalmente, também existe a teoria do market timing, que defende que os 

administradores de uma empresa tendem a emitirem novas ações quando existe a crença de que 

os preços estão irracionalmente altos e a comprar ações quando esses administradores acreditam 

que os preços estão irracionalmente baixos (BAKER; WURGLER, 2002; NECHAEVA; 

ZAVERTIAEVA, 2017). Com relação à tomada de dívida de acordo com as condições vigentes 

do mercado de crédito, existe o conceito de debt market timing se refere à decisão de tomada 

                                                           
4WACC ‒ Weighted Average Cost of Capital (Custo Médio Ponderado de Capital).  
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de dívida associada a condições de mercado que possam implicar menores custos de 

capitalização (Zhou et al., 2012). 

Por fim, uma outra corrente de estudiosos analisou que as empresas têm uma ordem de 

preferência no financiamento de suas atividades, preferindo primeiro utilizar recursos próprios 

para depois acessar fontes externas ‒ dívida e equity (CHEROBIM, 2008). Myers e Majluf 

(1984) divulgaram estudo considerando os efeitos da assimetria de informações na decisão da 

estrutura de capital. Neste estudo, os autores concluíram que devido ao maior acesso à 

informação interna que os administradores da empresa têm sobre seus projetos, os custos de 

captação com terceiros seriam mais elevados já que estes têm menor conhecimento da firma. É 

a Teoria da Hierarquia, ou Pecking Order Hypothesis. Desse modo, é mais eficiente primeiro 

reinvestir os recursos da firma em seus próprios projetos antes de buscar outras fontes de 

recursos. 


