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RESUMO 
 
 

O objetivo desta dissertação é estudar a relevância dos gastos em P&D e Inovação no valor 

de mercado das empresas da indústria química brasileira. 

 

Este foi um tema de grande debate na reestruturação da indústria petroquímica e que 

resultou na criação da Braskem, a primeira petroquímica integrada brasileira. As 

justificativas para a referida integração vertical foram a maior capacidade para 

investimentos em P&D e o aumento do valor das empresas para poderem competir 

conforme os moldes internacionais. Por outro lado, economistas debatiam sobre o poder de 

monopólio da nova empresa e, consequentemente, o possível aumento de preços para o 

consumidor final. 

 

Desta forma, foram analisados nesse estudo os dados da indústria química brasileira de 

1996 a 2008, obtidos no Anuário da Indústria Química Brasileira. Os modelos foram 

estimados utilizando estimadores de efeito fixos e aleatórios para um painel de dados não 

balanceado.  

 

A estimação por efeitos fixos foi escolhida, tanto para a estimação do modelo aditivo, 

quanto para o modelo multiplicativo. Acredita-se que o modelo multiplicativo, além de 

mais geral, seja o mais adequado para a modelagem de interesse, uma vez que ele trata as 

diferenças entre o porte das empresas consideradas por meio da linearização, e conseqüente 

suavização, do modelo. A elasticidade estimada dos gastos em P&D e inovação, com 

relação aos valores de mercado das empresas, indicou relacionamento positivo entre estes 

gastos e o aumento de valor das empresas. O coeficiente de 0,26 indica que um aumento de 

1% nos gastos com P&D geram, em média, um aumento de 0,26% no valor de mercado 

destas empresas. 

 
Palavra-chave: organização industrial, inovação, pesquisa e desenvolvimento, indústria 
química, econometria. 



     

 
 

ABSTRACT 
 

 

The objective of this dissertation is to study the importance of expenses on R & D and 

Innovation in the market value of companies in the chemical industry. 

 

This was a topic of  debate in the restructuring of the petrochemical industry and resulted in 

the creation of  Braskem, the first integrated petrochemical company in Brazil. The 

justifications for such vertical integration were the bigger capacity for investment in R & D 

and the increase in the value of companies in order to compete internationally. However, 

economists debated about the monopoly power of the new company and the possible 

increase of prices for the end consumers. 

 

Thus, this study analyzed data from the brazilian chemical industry from 1996 to 2008, 

obtained from the Yearbook of the Brazilian Chemical Industry (ABIQUIM). The models 

were estimated using estimators of fixed and random effect for an unbalanced panel data. 

 

The fixed effects estimation was chosen both for the estimation of the additive model, and 

for the multiplicative model. It is believed that the multiplicative model, besides being 

more general, is best suited for the modeling of interest, since it treats the differences 

between the sizes of the companies considered by linearization, and subsequent smoothing 

of the model. The estimated elasticity of expenditure on R & D and innovation in relation 

to market values of companies, indicated a positive relationship between these expenditures 

and the increase in value of companies. The coefficient of 0.26 indicates that a 1% increase 

in spending on R & D generate, on average, an increase of 0.26% in market value of these 

companies. 

 

Key Words: industrial organization, innovation, research and development, chemical 

industry, econometrics.  
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CAPÍTULO 1 - Introdução 
 

       

Esta dissertação tem por objetivo avaliar a relevância dos gastos em pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) e inovação no valor das empresas no setor químico brasileiro.  

       

As empresas privadas, assim como os governos, compartilham um grande interesse em 

mensurar os retornos dos seus gastos em P&D e inovação (Hall, 1998). Para as empresas, a 

avaliação desses retornos é importante para a melhor alocação de seus recursos entre os 

mais variados investimentos, tangíveis e intangíveis, de forma a maximizar o valor das 

empresas.  Por sua vez, esta mensuração é relevante para os governos de forma que estes 

possam desenhar políticas mais adequadas de incentivo à P&D e inovação, considerando 

que além dos retornos privados deste investimento existe um retorno social importante para 

o país. 

       

Entretanto, ainda existe certa dificuldade em se mensurar os retornos das atividades de 

P&D e inovação, principalmente por três grandes razões: I) muito das atividades de P&D e 

inovação não resultam em produtos comercializáveis; II) mesmo resultando em um produto 

comercializável, pode existir uma grande defasagem  entre o período do investimento e o 

retorno para a empresa, onde muitas vezes os dados não cobrem todo o período; e III) 

devido a esta defasagem, se torna complexo a atividade de isolar outros fatores que possam 

afetar os retornos de uma empresa e mensurar somente os retornos de P&D e inovação. 

       

No Brasil, este tema foi amplamente discutido na remontagem do setor petroquímico 

brasileiro nos últimos anos. Em 2001 foi criada a Braskem, a primeira petroquímica 

integrada brasileira. Uma das justificativas para a criação da nova empresa foi a 

possibilidade de a nova empresa aumentar os gastos em P&D  e, portanto, poder competir 

com mais força internacionalmente. 
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Esta dissertação visa retomar o contexto da discussão supracitada, assim como discutir as 

metodologias de análise existente na literatura econômica e aplicá-las para a realidade 

brasileira.  

 

 

1.1 Motivação e Contextualização do Tema 

  

O foco em estudar especificamente os investimentos em pesquisa e desenvolvimento na 

indústria química surge a partir do acompanhamento de um debate da década de 90 sobre a 

integração vertical de empresas petroquímicas brasileiras.  

 

A cadeia petroquímica brasileira é definida como: 

 

                “...unidades ou empresas de primeira geração, que são as produtoras de básicos 
petroquímicos – olefinas (eteno, propeno e butadieno) e aromáticos (benzeno, tolueno e xilenos) –, 
e de unidades ou empresas de segunda geração, que são, sobretudo, as produtoras de intermediários 
e resinas termoplásticas. As empresas de terceira geração, mais conhecidas por empresas de 
transformação plástica, são os clientes da indústria petroquímica que transformam os produtos da 
segunda geração e intermediários em materiais e artefatos utilizados por diversos segmentos, como 
o de embalagens, construção civil, elétrico, eletrônico e automotivo”.(Gomes; Dvorsak; Heil, 2005, 
p.78). 
 

Figura 1 - Cadeia Petroquímica Brasileira1 

 

 

 

                                                 
1 Acesso em Novembro de 2010. Website;  http://www.braskem-
ri.com.br/braskem/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&tipo=28155&conta=28. 
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Na integração da indústria petroquímica, os grupos Odebrecht e Mariani integraram seus 

ativos petroquímicos à Copene Petroquímica do Nordeste S.A. - antiga central de matérias-

primas do pólo de Camaçari, na Bahia - criando a primeira petroquímica integrada do país.  

       

A integração tinha como finalidade a construção de uma empresa mais sólida, que pudesse 

investir de forma mais substancial em pesquisa e desenvolvimento. Assim, os novos 

investimentos propostos aumentariam o valor de mercado da empresa e permitiriam a 

competição no mercado de acordo com os moldes internacionais. 

 

Esta justificativa, no entanto, não teria necessariamente respaldo na teoria econômica 

tradicional. Segundo o pensamento econômico, uma empresa com maior participação de 

mercado, ao invés de várias empresas com participações menores, gera margem a um 

possível comportamento monopolista (ou aumenta a possibilidade de formação de cartel), 

com aumento de preços para o consumidor final. Desta forma, de acordo com Filho e 

Lucinda (2005), os principais efeitos desta integração seriam: (i) a elevação do preço médio 

dos polietilenos no mercado brasileiro; (ii) a redução da quantidade total de polietileno 

consumido; (iii) a elevação da concentração no setor, medida pelo Índice Herfindahl-

Hirschmann; e (iv) a maior participação de mercado da Braskem, reforçando sua posição 

dominante. 

 

Segundo a própria Braskem, a fusão era justificável devido ao benefício social e à 

valorização da empresa como resultado dos gastos maiores em pesquisa e desenvolvimento. 

Empresas fragmentadas e monoprodutoras, ou seja, de primeira ou segunda geração, não 

teriam capital e conhecimento suficiente para um investimento relevante em P&D.  

     

O objetivo deste trabalho é aplicar uma metodologia, com base em estudos desenvolvidos 

nos EUA e na Inglaterra, para analisar a relevância dos investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento no valor de mercado das empresas das empresas químicas brasileiras.  
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1.2 A Indústria química brasileira 

 

Bamfield (1996) define a indústria química como aquela que utiliza processos químicos ou 

bioquímicos para produzir produtos e/ou serviços com fins comerciais. 
Conforme Anuário da Indústria Química Brasileira de 2009, a indústria química brasileira 

tem grande relevância na formação do PIB industrial brasileiro, representando em 2008 

3,1% do PIB nacional e, em 2006 (último dado disponível), cerca de 10% do PIB da 

indústria de transformação. 
       

Verifica-se na Tabela I o forte crescimento da indústria química brasileira nos últimos anos, 

passando de um faturamento total de 35,6 bilhões de dólares em 1994 para um faturamento 

de 122,0 bilhões de dólares em 2008. Em termos percentuais, pulamos de uma participação 

na indústria química mundial de 2,5% em 1994, para 3,3% em 2008. Os sub-setores da 

indústria química são apresentados na Tabela 2 e as 20 maiores empresas químicas 

mundiais, em 2002, estão listadas no Anexo I deste estudo. 

 

 

Tabela I – Crescimento da indústria química 

Faturamento da Indústria Química Mundial (1994 - 2008) (US$ Bilhões) 

Anos 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 

Total Mundial estimado 1425,9 1599,1 1573,5 1719 1748,8 2325,6 2858,1 3696,8 

Brasil 35,6 42,8 43,8 43,6 37,3 60,3 82,6 122,0 

Brasil/Mundo (%) 2,50% 2,68% 2,78% 2,54% 2,13% 2,59% 2,89% 3,30% 

Fonte: ABIQUIM 2009 

Nota: Dados trabalhados pelo autor 
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Tabela II – Faturamento líquido da indústria Química em 2008, por Grupo de 

Produtos 

 

PRODUTOS  
US$ 
BILHÕES 

Produtos Químicos de Uso Industrial  61,2 
Produtos Farmacêuticos  17,1 
Higiene Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos  10,5 
Adubos e Fertilizantes  14,2 
Defensivos Agrícolas   7,1 
Sabões e Detergentes   6,3 
Tintas, Esmaltes e Vernizes   3,0 
Outros   2,8 
Total  122,2 
Fonte: ABIQUIM e associações dos segmentos. 

Nota: Dados trabalhados pelo autor 

 

 

Já os gastos com P&D, Inovação e treinamento representam um pequeno percentual do 

faturamento das empresas químicas brasileiras. Segundo dados da ABIQUIM 2009, P&D e 

Inovação corresponderam a cerca de 0,77% do faturamento líquido do setor no ano de 

2008. Em contrapartida, os gastos com treinamento de pessoal representaram somente 

0,11% do faturamento líquido de 2008. Acredita-se que há potencial de aumento de gastos 

nestas áreas, com o objetivo de alcançar níveis internacionais de investimento nessas áreas.  

 

Nos EUA, por exemplo, a maioria das empresas químicas gasta entre 1 e 3% do 

faturamento anual em P&D2.  

 

 
 
 

                                                 
2 Acesso realizado em 06/12/2010. Website: http://www.icis.com/Articles/2008/10/13/9162812/global-
chemical-industry-r.html,  
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1.3 Estrutura do Estudo 

 

O trabalho se divide em cinco capítulos descritos brevemente a seguir. O capítulo 

introdutório descreve a dificuldade em quantificar os retornos de P&D, a motivação e a 

relevância do tema para o cenário econômico nacional e a indústria química brasileira. O 

capítulo seguinte faz a revisão bibliográfica, discorrendo sobre as principais abordagens 

sobre o tema na literatura econômica. O terceiro capítulo, denominado “Descrição do 

Modelo” aborda os modelos econométricos apresentados na literatura. O próximo capítulo 

discute os modelos econométricos estimados e apresenta o modelo e os resultados 

estimados. Por fim, o capítulo final retrata os principais resultados desta dissertação. 
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CAPÍTULO 2 - Revisão da Literatura 
 

 

 Os primeiros estudos sobre o reflexo dos gastos em P&D no valor de mercado de uma 

empresa foram realizados por Ben-Zion (1978) e Griliches (1979). Ambos os estudos  

sugeriram uma relação positiva entre estes gastos e o valor da empresa.  

       

Estes estudos inauguraram uma série de estudos sobre o tema [Griliches (1981), Ben-Zion 

(1984) e Jaffe (1986)]. Vale ressaltar que a maioria das pesquisas deste tema foi realizada 

com dados dos Estados Unidos e na Inglaterra, sendo a literatura ainda escassa no caso do 

mercado brasileiro. 

  

Esse capítulo se inicia com a apresentação de uma série de definições e explicações sobre 

P&D que serão úteis para o entendimento do modelo a ser desenvolvido. Além disso, serão 

abordados os principais estudos sobre o tema nas seções 2.2 e 2.3. 

 

2.1 Principais Aspectos sobre P&D 

 

2.1.1 Inovação Tecnológica 

 

A inovação tecnologia é uma forma de solução de problemas: 

 

[...] a inovação tecnológica envolve a solução de problemas – por 
exemplo, a transformação do calor em movimento, redesenho de 
matérias em determinadas formas, produção de componentes com certas 
propriedades – encontrando ao mesmo tempo os requerimentos de custos 
e de comercialização” (Dosi, 1988, p. 1125, tradução nossa). 

 

P&D, abreviação para Pesquisa e Desenvolvimento, é um conceito tão antigo quanto a 

própria ciência. A atividade de pesquisa e o seu subseqüente desenvolvimento estão 

intimamente ligados, por isto geralmente são tratados em conjunto.  
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A pesquisa pode ser classificada como3: 

 

Pesquisa básica: é definida como o trabalho de cientistas e outros que realizam suas 

investigações sem um objetivo claro, e focados primeiramente em desvendar os mistérios 

da natureza. Atualmente, estas pesquisas não são tão “puras” e estão sempre ligadas a um 

propósito mais amplo, por exemplo, a pesquisa sobre genes nos laboratórios das indústrias 

farmacêuticas. 

 

Pesquisa aplicada: tem o propósito de dar continuidade à pesquisa básica para uma 

aplicação específica, enquanto que o estágio de desenvolvimento inclui os passos 

necessários para trazer um novo produto ou processo em produção. 

 

 

Já Oz Shy (1996) classifica a atividade de P&D em dois tipos: 

 

a) Inovação de processos: investimento para busca de tecnologias que reduzam o 

custo para produzir determinado produto. Como exemplo, tem-se a implantação de 

um novo software para controlar os custos de produzir um produto. 

b) Inovação de produto: a busca por tecnologias para produzir novos produtos. 

 

2.1.2 Relevância de P&D na indústria 

 

Oz Shy (1996) argumenta que uma das características de uma indústria é a relação entre 

seus gastos em P&D e seu faturamento. Nos países desenvolvidos, as indústrias que 

apresentam as maiores razões entre P&D e faturamento são: aeroespaciais (23%); máquinas 

de escritório e computadores (18%); eletrônica (10%); e farmacêutica (9%). As indústrias 

em que os gastos de P&D representam menos de 1% do faturamento incluem: alimentação; 

gráfica; móveis; e têxteis. (OECD, 1980). 

                                                 
3 Acesso em 06/02/2010. Website: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/499010/research-and-
development/68236/Introduction-and-definitions. 
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Os gastos em P&D representam, em algumas indústrias, um fator relevante do faturamento 

total de uma empresa, sendo a avaliação da eficiência destes gastos bastante relevante para 

estas empresas.  

  

Uma das principais razões para que as empresas gastem um percentual de suas vendas em 

P&D e inovação seria a diferenciação de produtos no mercado e a economia de custos, 

ambas derivadas de processos diferenciados de seus concorrentes. Pesquisas demonstram 

que empresas líderes na inovação conservam o seu poder de mercado mesmo tendo as 

concorrentes alcançado o mesmo nível tecnológico. 

 

2.1.3 A Atividade de Inovação 

 
As empresas privadas, da mesma forma que os governos, têm interessem em avaliar o 

retorno econômico de suas atividades de inovação, ou seja relacionar o aumento de receita 

e lucro com as medidas de inovação. Porém, quantificar o retorno das atividades de 

inovação é uma tarefa complexa por duas grandes razões.  

 

A primeira razão é que existe um longo e incerto período entre o momento dos gastos em 

inovação e o impacto destes gastos no retorno das empresas (defasagens), principalmente 

considerando pesquisas de base. Os dados dificilmente cobrem um período longo o 

suficiente para mensurarmos todo o efeito.  

 

O segundo motivo seria a existência de outros fatores difíceis de serem mensurados nos 

dados de lucro das empresas, ou seja, isolar o efeito da inovação em um determinado 

período muitas vezes não é possível (Hall, 1998). 

 

A dificuldade do relacionamento direto dos lucros com as atividades de inovação fez com 

que pesquisadores partissem para outra forma de avaliar os retornos da inovação, 

relacionando a avaliação feita pelos mercados financeiros no valor de mercado das 

empresas com os gastos da empresa em P&D, atividades de patentes e outras formas de 

inovação. A próxima seção apresenta um detalhamento desses estudos. 
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2.2 Estudos empíricos sobre valor de Mercado e P&D 

 

Um resumo dos principais aspectos desses estudos pode ser visualizado na Tabela II 

abaixo: 

 

Tabela III - Estudos em inovação com P&D e patentes 

Estudos em Inovação com P&D e Patentes 

Autor/Ano 
País 

(indústria) 
Anos 

Forma 
Funcional 

P&D Coef 
(erro-padrão) 

 
Griliches 1981 

US 1968-74 Linear (Q)  

 
Ben-Zion 1984 

US 1969-76 Linear (V) 3,4 (0,5) 

 
Jafffe 1986 

US 1973,79 Linear (Q)  

 
Hirschey, Weygand 

US 1977 Linear (Q) 8,3 (1,4) 

 
Connoly, Hirsch, Hirschey 1986 

US 1977 Linear (EV/S) 7,0 (0,8) 

 
Cockburn, Griliches 1987 

US  Linear (Q)  

 
Griliches, Pakes, Hall 1987 

US    

 
Connoly, Hirschey 1988 

US 1977 Linear (EV/S) 5,6 (0,6) 

 
Connoly, Hirschey 1990 

US 1977 Linear (MV/S) 5,7 (0,7) 

 
Hall 1993ª 

US 1973-91 Linear (V) 2,5-3,0 (0,8) 

 
Hall 1993b 

US 1972-90 Linear (Q) 2,0-10,0 

 
Johnson, Pazderka 1993 

US    

 
Thompson 1993 

US    

 
Megna, Klock 1993 

semiconductors 1977-90 Linear (Q)  

 
Chauvin, Hirschey 1993 

US 1988-90 Linear (V) 6,47 (0,35) 

 
Blundell, Griffith, van Reenen 1995 

US 1972-82 Linear (V)  

 
Stoneman, Toivanen 1997 

US 1989-95 Linear (V) 2,5 (1,5) 

 
Chauvin, Hirschey 1997 

US 1974-90 Linear (V)  

 
Hirschey, Richardson, Scholz 1998 

US 1989-95 Linear (Q) 1,7 (0,5) 

 

Fonte: Hall (1998).  
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Esta abordagem, no entanto, é limitada no escopo, pois somente poderíamos trabalhar com 

empresas de capital aberto e estas empresas têm que ser negociadas em um mercado 

financeiro maduro (Hall, 1998). Desta forma, grande parte dos trabalhos até o momento foi 

feita para dados dos EUA e Inglaterra. Para o Brasil, não é conhecida a existência de 

trabalhos realizados para a indústria química. Ademais, esta metodologia atenua o 

problema da defasagem entre o investimento em inovação e o retorno nos lucros e receitas 

das empresas, considerando que o mercado de capitais visa antecipar na sua avaliação os 

retornos futuros das empresas (ou seja, utilizam o mercado financeiro como proxies do 

retorno dos gastos em P&D e inovação). 

 

O interesse em valorar as inovações parte de diversos interesses. Primeiramente por parte 

das empresas e seus contadores, que têm desenvolvido diferentes metodologias de se 

avaliar a inovação com diversos propósitos, como para ajudar na tomada de decisão, para a 

transferência de preços entre departamentos e até para a liquidação de casos judiciais. Todo 

o investimento em P&D para fins contábeis é lançado como despesa, seguindo as normas 

do FASB, ao invés de ser lançado como ativo nos balanços contábeis (Hirschey; Weygandt, 

1985). Fato respaldado pelo fato de muitas vezes não ser possível mensurar o valor 

econômico de P&D. O segundo grupo de interesses seria o grupo dos investidores, que 

constroem medidas de “valor intrínseco” de empresas de capital aberto como um guia de 

investimento, sendo o valor dos ativos intangíveis criados pela inovação são partes desta 

avaliação. E, por fim, tem-se o grupo dos economistas e do governo, que querem saber o 

retorno privado das empresas com inovação e como o investimento em inovação reflete no 

mercado (Hall, 1998). 

 

Outro aspecto interessante seria que outras empresas do mesmo segmento se beneficiam da 

inovação do concorrente, e podem pagar um tributo que financiaria o investimento em 

inovação por parte de uma só empresa. Assim, além do retorno privado das empresas que 

investem em inovação e P&D temos o retorno social que geram ganhos muito grandes para 

o país criando assim uma margem para um financiamento governamental. 
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Em geral, o resultado mais comum é de que os gastos em P&D realizados no ano corrente 

são capitalizados no valor de mercado à uma taxa direta entre 2,5 e 8 (com a maioria 

centralizada entre 5 e 6), conforme Hall (1998). Já o estoque de P&D, construído a partir de 

uma fórmula de inventário perpétua e taxa de depreciação de 15%, é avaliado entre 0,5 e 2 

vezes o valor dos ativos. Um resultado díspar dos anteriores foi encontrado por Jaffe 

(1986), em que o coeficiente de estoque de P&D foi muito mais alto. Acredita-se que o 

maior resultado deve-se ao controle no modelo dos potenciais spillovers das patentes de 

empresas relacionadas à tecnologia. 

 

Um ponto importante a ressaltar é que a avaliação de P&D no valor de mercado da empresa 

não é constante ao longo do tempo. Dependendo do momento econômico vivido pelo país, 

a P&D pode ser mais, ou menos, incorporada no valor da empresa. Hall (1998) reporta que 

as décadas de 60 e 70 nos EUA foram períodos de grande valorização de P&D, enquanto 

que na década de 80 esta valorização caiu drasticamente. Duas razões principais são 

colocadas: 1) O aumento no valor dos ativos tangíveis associados à situação econômica; e 

2) O declínio no valor de P&D, que estava concentrada em indústrias de rápida 

transformação tecnológica, como eletrônicos e computação, o que reduz o potencial de 

ganhos dos acionistas no longo prazo em atividades de P&D.    

 

Outro estudo interessante é o de Connoly e Hirschey (1990), em que os autores testam duas 

hipóteses: i) O efeito do tamanho absoluto das empresas no investimento em P&D; ii) O 

efeito da estrutura de mercado (market share ou concentração) nos investimentos em P&D.   

 

Os resultados encontrados não demonstram estes efeitos como significativos. Já Cohen et al 

(1987), com dados do FTC (Federal Trade Comission), demonstram que tamanho da 

empresa tem um efeito estatisticamente não significante na intensidade de P&D. Em estudo 

anterior, Cohen e Mowrey (1985)  sugerem que é injustificado o argumento que a alta 

concentração de mercado leva a um alto investimento em P&D. 

 

Connolly e Hirschey (1990) estendem os estudos anteriores utilizando o seguinte modelo: 
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 bGRbCRbMSb1/SbK/SbAD/SbD/S&Rb/SP
~

/ 9876543210 µβ ++++++++++= bbSMV

(1) 

 

MV/S: valor de mercado sobre vendas: medido pelo valor de mercado das ações ordinárias 

mais o valor contábil das dívidas, normalizado pelas vendas; 

P�/S: patentes acima do esperado. Igual à P/S – E(P/S � X), onde X descreve as 

oportunidades tecnológicas, ou seja, conforme as oportunidades tecnológicas é esperado um 

número de patentes, porém o que exceder este número é que irá influenciar o MV/S;  

R&D/S: intensidade de P&D; 

AD/S: intensidade de publicidade e propaganda; 

K/S: intensidade de capital, considerada para refletir os efeitos de valorização dos ativos 

tangíveis; 

1/S: tamanho invertido em termos de vendas; 

MS: market share ajustado para refletir as vendas das quatro empresas; 

CR: concentração de quatro maiores empresas; 

GR: crescimento; 

β: beta das ações. 

 

Com base em estudos anteriores, os autores esperam que b1, b2, b3, b4 e b8 >0 ; b9<0 enquanto 

que b5, b6 e b7 são indeterminados. Ou seja, nem todas as variáveis independentes possuem 

uma relação direta positiva com a variável dependente, sendo que para o beta (b9) a relação 

é negativa. (aumentando o beta o MV/S diminui). 

 

 Connolly et al (1986) discutem o efeito dos sindicatos sobre os investimentos em P&D. 

Conforme a teoria, os sindicatos podem absorver parte dos ganhos com P&D, 

desestimulando assim o investimento em P&D em indústrias sindicalizadas. A extensão 

pela qual os ganhos de P&D da empresa seja vulnerável à absorção dos ganhos pelos 

sindicatos dependerá de diversos fatores, tais como o poder de barganha dos sindicatos, a 

natureza do processo de produção da empresa e a habilidade da empresa em licenciar a 

inovação de seus produtos e processos.  



23 
 

Outro ponto importante na absorção dos ganhos de P&D pelos sindicatos é a estrutura de 

leis de um país e a complexidade de patentear as invenções e inovações. Ou seja, enquanto 

que as empresas com sindicato ou sem sindicato podem sofrer externamente na luta pelos 

seus direitos de propriedade, as indústrias sindicalizadas precisam lutar contra os custos 

adicionais de absorção interna dos seus ativos intangíveis. Ou seja, os acionistas da 

empresas sindicalizadas receberão um retorno menor dos investimentos em ativos 

intangíveis do que empresas não sindicalizadas, o que impacta nas decisões de investimento 

de seus gestores, e no longo prazo pode ser prejudicial à indústria e ao crescimento do país.  

 

Este estudo segue Thomadakis (1977) que utilizam a forma funcional EV/S, onde: 

 

( ) ( )[ ] STBVFMVSEV // −=  (2) 

 

EV: avaliação em excesso relativa 

S: Faturamento  

MV(F): valor de Mercado da empresa 

BV(T): valor contábil dos ativos tangíveis 

 

Como temos que 

( ) ( ) )(IMVTMVFMV +=   (3) 

 

MV(T): valor de mercado dos ativos tangíveis 

MV(I): valor de Mercado dos ativos intangíveis 

como MV(T) = BV(T) + erro, chega-se em: 

 

SeSIMVSEV //)(/ +=   (4) 

 

A fórmula funcional EV/S é muito próxima da forma tradicional utilizada em muitos 

trabalhos, o q de Tobin, conforme a relação empírica demonstrada por Hirschey e Wichern 

(1984). Neste estudo o rEV/S,q = 0,94. Ou seja, a relação empírica demonstra um R quadrado 
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próximo de um, que significa uma forte relação entre a fórmula funcional EV/S e o q de 

Tobin. 

 

O q de Tobin, é definido na literatura como sendo a razão entre o valor de mercado das 

empresas e o custo de reposição dos ativos físicos desta empresa. Detalharemos outros 

estudos, como por exemplo, Hirschey e Weygandt (1985) que utilizam este conceito para a 

análise do valor dos ativos intangíveis.  

 

Outras variáveis de estrutura de mercado incluídas neste modelo são: participação de 

mercado (MS), concentração na indústria (CR), e participação de empresas americanas no 

mercado doméstico (DOM). Baseados em trabalhos anteriores, os autores incluem também 

a normalização de P&D com concentração (R&D / SxCR) e participação de mercado (R&D 

/ SxMS). Variáveis de controle incluídas são: o crescimento (GR), risco (B), maturidade da 

indústria (AGE), diversificação (DIV), e o inverso do faturamento (1/S). 

 

A conclusão dos autores é que a sindicalização da indústria atua realmente como um 

imposto, absorvendo ganhos dos ativos intangíveis, mais especificamente de P&D, a 

medida que aumenta a participação de funcionários da empresa nos sindicatos. Assim, o 

valor de mercado de empresas não sindicalizadas aumenta mais com investimentos em 

P&D do que de empresas sindicalizadas, impactando as estratégias de investimento das 

empresas e a eficiência econômica no longo prazo.  

 

Hirschey e Weygandt (1985) discutem as várias razões para a diferença entre o valor 

contábil de uma empresa e o valor de mercado refletido no mercado acionário. Uma razão 

principal apontada pelos autores é que valores lançados contabilmente nos balanços são 

limitados a valores reconhecidos no presente momento, não considerando os gastos com 

ativos intangíveis como P&D e publicidade e propaganda, que geram receitas no longo 

prazo. Ou seja, enquanto que o mercado absorve os gastos em ativos intangíveis na 

composição do valor de mercado da empresa, contabilmente estes investimentos aparecem 

como um ítem de despesa. 
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Neste estudo o valor de mercado de uma empresa é definido da seguinte forma: 

 

)()()( IMVTMVFMV +=   (5) 

 

MV(F): valor de mercado da empresa 

MV(T): valor de mercado dos ativos tangíveis 

MV(I): valor de mercado dos ativos intangíveis 

 

Enquanto que o valor de mercado de uma empresa pode ser observado, o valor de mercado 

dos subcomponentes, ativos tangíveis e ativos intangíveis, não podem ser observados. 

Assim, uma aproximação é feita dos ativos tangíveis com o custo de reposição destes 

ativos. 

Assim é possível isolar o valor do ativo intangível no valor total da empresa utilizando o Q 

de Tobin, que é dado por: 

 

)(/)( TRCFMVQ =   (6) 

 

MV(F): valor de mercado da empresa 

RC(T): custo de reposição dos ativos 

 

Ou seja, um Q > 0 indica que o mercado reconhece o valor dos ativos intangíveis no valor 

total da empresa. 

 

Segundo a aproximação feita, o valor de mercado dos ativos tangíveis é igual ao custo de 

reposição destes ativos mais um termo de erro, ou seja: MV(T) = RC(T) + e, e assim a 

seguinte aproximação é feita: 

 

eXDRADfeTMVIMVQ +=++= ),&,()(/)(1 1   (7) 

 

AD: publicidade e propaganda 

R&D: pesquisa e desenvolvimento 
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X: vetor de fatores adicionais que afetam Q 

 

Desta forma, para calcular a influência marginal de P&D e publicidade e propaganda no 

valor da empresa é preciso controlar os outros fatores X para se chegar no modelo final.  

Hirschey e Weygandt (1985) incluem a estrutura de mercado como fator a ser controlado 

(Lindenberg e Ross, 1981), conforme pode ser capturado pela participação de mercado das 

quatro empresas líderes da indústria. 

       

Outro fator importante a ser controlado é o crescimento da empresa, pois empresas com 

alto grau de crescimento serão valorizados no mercado por terem um potencial de retorno 

maior (Modigliani e Miller, 1961). Finalmente, é importante a estabilidade dos retornos, 

onde a variabilidade deste retorno penalizará o valor de mercado da empresa. Assim, os 

autores incluem o β no modelo. 

 

eaGRaCRaSDRaSADaaQ ++++++= β543210 /&/   (8) 

 

Q: Razão entre o valor de Mercado da empresa e o valor de custo de reposição dos ativos;  

AD/S: intensidade de publicidade e propaganda; 

R&D/S: intensidade de P&D; 

CR: concentração de Mercado das quatro empresas líderes 

GR: Crescimento 

β: Beta das ações da empresa 

 

Entretanto esta estimativa é sujeita a multicolinearidade e problema de viés de equações 

simultâneas. Desta forma, para controlar esses problemas, os autores utilizam uma 

abordagem de dois passos. Primeiro, estimam os efeitos da propaganda e publicidade e da 

intensidade de P&D na concentração de mercado. Assim, temos um valor estimado de 

concentração, ĈR: 

 

eSDRbADbbRC +++= /&
~

210   (9) 
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 Então, é calculada a concentração residual, ČR = CR – ĈR, teoricamente este resíduo seria 

a parte exógena da concentração que é inserida na fórmula original: 

 

ecGRcRCcSDRcSADccQ ++++++= β543210

~
/&/  (10) 

 

O estudo concluiu que existe uma relação positiva entre os gastos em publicidade e 

propaganda e P&D no valor de mercado da empresa e sugere que estes sejam capitalizados 

ao invés de serem tratados como despesas do período corrente nos balanços contábeis.  

 

O artigo de Ben-Zion (1984) foca na relação entre P&D, patentes, investimentos e o valor 

de mercado de uma empresa. O objetivo do estudo é a análise e teste das variáveis de 

decisões corporativas em função das mudanças das condições de mercado. Ênfase é dada 

aos determinantes do valor de mercado e a taxa de retorno. Segundo o autor, o mercado 

acionário define o preço de uma ação com base em fatores exógenos a empresa, como taxa 

de juros, inflação, política de impostos do governo, etc., e fatores endógenos a empresa, que 

estão relacionados às decisões tomadas pelos seus dirigentes. Ou seja, dentro de sua área de 

influência, os gestores precisam tomar as decisões para a empresa de forma a maximizar o 

valor da empresa no mercado, e gerar ganhos para o acionista. A pergunta é como o 

mercado responde a uma decisão de gasto em P&D pelos gestores, onde potencialmente o 

mercado pode responder de forma diferente a uma decisão de gastos em ativos tangíveis.  

       

Um ponto importante abordado é a diferença de resposta das variáveis às novas 

informações. De um lado estudos comprovam que existe uma defasagem entre o 

investimento e a nova informação, e que esta defasagem depende do processo decisório da 

empresa. Assim, 

 

 

 

Contabilmente, mesmo para ativos tangíveis, a decisão de novos investimentos é feita antes 

deste ser refletido na contabilidade. Mas, por outro lado, estudos demonstram que o 

Decisão de comprar novas máquinas � Ordem de compra � Recebimento das 
máquinas � Desembolso 
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mercado acionário reage imediatamente no momento da decisão de investimento pela 

firma. 

       

Existem importantes diferenças entre o investimento em ativos tangíveis e o investimento 

em ativos intangíveis: 

 

a) os investimentos em ativos tangíveis são mais certos e mais rápidos comparados aos 

ativos intangíveis. Projetos de P&D, por exemplo, têm um alto grau de incerteza na 

probabilidade de seu sucesso científico e o custo necessário para sua comercialização é 

alto; 

b) o financiamento de P&D em relação ao financiamento de ativo fixo é limitado por duas 

razões: a incerteza da viabilidade comercial do P&D e o sigilo para o mercado dos detalhes 

do projeto de P&D devido à concorrência de mercado. Desta forma, é comum o 

financiamento de P&D com recursos internos, assim estes investimentos representam um 

percentual das vendas bem inferior se comparado aos investimentos em ativo fixo. 

c) P&D não é visto como um investimento necessário, e sim como um item de luxo, que só 

é justificado nas empresas em períodos de grande prosperidade.  

       

O valor de Mercado de uma empresa é comparado ao valor de seus ativos tangíveis e 

intangíveis. Os ativos tangíveis são representados pelas ações ordinárias. Os ativos 

intangíveis podem ser destacados por: o poder de “monopólio” da empresa onde ela possa 

obter retornos acima da média; o estoque de P&D - resultado dos investimentos passados 

em P&D; e o nível de conhecimento adicional que pode ser parcialmente refletidos pelas 

patentes. 

 

Ben-Zion (1984) formaliza o valor de mercado de uma empresa como sendo: 

 

KNKRDKMBVMV 4321 αααα +++=   (11) 

  

Onde temos: 
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BV = valor contábil da empresa 

KM = poder de monopólio da empresa 

KRD = estoque de P&D  

KN = estoque de conhecimento com base em patentes 

 

Entretanto, as seguintes aproximações são necessárias para os ativos intangíveis: 

 

∑ =−= − tktt RDKRDKRD 2)1( βδ    (12) 

 

Onde t denota o período corrente, t-k os períodos passados, e δ a taxa de depreciação de 

P&D. Portanto, o estoque de P&D é visto como o valor líquido dos investimentos passados 

em P&D utilizando uma taxa de depreciação  δ. Porém, pode ser aproximado pelo nível 

corrente de gastos em P&D, assumindo uma taxa constante de crescimento, onde β 2= 1/[1-

(g- δ)], onde g é a taxa de crescimento de P&D no passado. Como o poder de monopólio 

pode caracterizar lucros acima do normal: 

  

*
11 )&( EKRDBVDREKM βδρβ =−−+=  (13) 

 

Onde ρ é o retorno normal sobre o patrimônio, e E são os ganhos da empresa. O termo E* 

(=E + R&D – ρBV – δKRD) são os ganhos acima do normal da empresa. Os gastos de 

P&D são adicionados aos gastos, já que os ganhos da empresa (E) não incluem os gastos 

com P&D. 

       

Por fim, o estoque de conhecimento com base em patentes de uma dada indústria é 

assumido pelo autor como sendo proporcional ao número de patentes da empresa (P) e ao 

número de patentes da indústria (PT): 

 

PTPKN 43 ββ +=   (14) 

 

 Substituindo as várias aproximações na Equação 12, tem-se: 
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[ ] PTPRDBVRDEBVMV 453423121 )()( βαβαβαρβαα +++−++=   (15) 

 

Por simplicidade o autor assume α1 = α2  = α3 = α4. Assim, a equação pode ser escrita como: 

 

[ ]BVPTBVPBVRDBVEBVMV ////)1 432
*

11 ββββρα ++++−=   (16) 

 

Em logaritmo: 

 

]////ln)[(lnln 432
*

101 BVPTBVPBVRDBVEBVMV βββββρα +++++−=

 (17) 

 

Onde β0  pode ser aproximado como sendo um. 

       

Outro ponto incorporado por Uri Ben-Zion é a inclusão de uma variável de investimento no 

valor de mercado da empresa. Esta inclusão é consistente com o trabalho clássico de 

Modigliani e Miller (1961), que sugere que se uma empresa tiver oportunidades de 

investimentos em projetos com retornos acima do “normal”, esta oportunidade de 

investimento aumenta o valor da empresa. Assim, a fórmula pode ser re-escrita como: 

 

]/////ln)[(lnln 5432
*

101 BVINVBVPTBVPBVRDBVEBVMV ββββββρα ++++++−=

 (18) 

 

Com base na literatura empírica apresentada nesta seção, que foi desenvolvida até os anos 

90, conclui-se que o valor de mercado das empresas é fortemente relacionado com ativos de 

P&D. Utilizando-se da metodologia acima, Hall (1998) desenvolve um modelo derivado 

para verificar a relação entre inovação e valor de mercado. Este modelo será apresentado na 

seção seguinte. 
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2.3 Valor de Mercado de um Ativo Intangível: Uma nova abordagem 

 

Conforme Hall (1998), para quantificar quanto vale um produto, desde um automóvel até 

um cereal matinal, basta verificar por quanto este produto é negociado no mercado. Este 

será o valor dado pelo mercado ao bem e é conhecido como preço de equilíbrio entre a 

oferta e a demanda. Porém, para quantificar uma característica específica de um produto, a 

tarefa se torna bem mais complexa, pois negociamos no mercado um bem como todo e não 

as características específicas de forma isolada. Por exemplo, para saber o valor do ar 

condicionado que vem de série da fábrica em um automóvel, a tarefa é mais complexa, pois 

o mercado avalia o preço do automóvel com um todo, e não o valor específico do ar 

condicionado.  

 

Somente em determinados casos é possível calcular o valor da inovação, como por 

exemplo, no estudo de Trajtenberg (1989) sobre a propensão do consumidor em pagar a 

mais pela inovação de hospital na compra de CAT scanner. Outro exemplo interessante de 

inovação precificada pelo mercado seria a taxa de licença para patentes, negociada entre 

empresas e universidades (Harhoff 1997). No entanto, grande parte das tecnologias não é 

negociada no mercado, existindo assim uma grande dificuldade na precificação. Este estudo 

pretende encontrar uma maneira de precificar a inovação à luz do mercado brasileiro de 

indústrias químicas. 

 

Uma maneira alternativa de pensar no valor de mercado de uma empresa é desenvolvida em     

Hall (1998), que afirma que seu valor de mercado é dado pelo conjunto de ativos que a 

compõe. Assim, tem-se que o valor da empresa seria calculado por meio da seguinte 

fórmula básica: 

 

( ) ( )nn AAAAfAAAAV ,...,,,,...,,, 321321 =   (19) 

 

Onde f é uma função que descreve como os ativos combinados criam valor. Se a empresa 

investe em n ativos A1, A2... An, uma combinação destes ativos maximiza o valor da 

empresa. Supondo que no Brasil o mercado de capitais seja eficiente, a função f assumirá o 
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valor associado com a maximização do valor. Em casos de um único ativo e retornos 

constantes de escala (homogeneidade linear) da função de lucro, o valor de mercado V será 

um múltiplo do valor contábil do ativo A, com um multiplicador equivalente ao q de Tobin. 

  

Algumas considerações são identificadas por Hall (1998) na formulação acima: 

 

1) O preço de equilíbrio de um ativo é o encontro da oferta com a demanda daquele 

ativo em um determinado momento. Este valor pode variar a todo instante, sendo, 

portanto, dinâmico. Por se tratar de uma informação dinâmica, esta servirá ao 

propósito de avaliar o valor de mercado a uma inovação da empresa; 

2) A função f da Equação 1 é desconhecida;  

3) Diferentemente de automóveis, computadores pessoais e cereais matinais, existe 

uma flexibilidade maior para separar os ativos de uma empresa e vendê-los de 

forma separada. Assumiremos que, ao deixar seus ativos em seu portfólio, a 

empresa está maximizando o seu valor. 

 

Supondo, portanto, que uma empresa é um conjunto de vários ativos, existe uma 

dificuldade estrutural de cálculo do valor desta empresa. Vários estudos buscam encontrar 

uma solução para o caso em que se tenha mais de um tipo de ativo no portfólio das 

empresas (Wildasin, 1984; Hayashi e Inoue 1991). 

.  

Segundo Hall (1998) uma questão central do modelo é avaliar se cada ativo pode ser 

tratado como: i) um bem independente (assim, a empresa seria a soma de cada bem); ou ii) 

se um modelo mais complexo precisa ser utilizado para se chegar ao valor da empresa. 

Apesar de pouco atraente, grande parte das pesquisas tem tratado os bens como 

independentes, de forma a simplificar o modelo (Griliches, 1981). 

 

O primeiro modelo é chamado por Hall (1998) de especificação linear aditiva separável, e é 

dado por: 

 

( ) ( ) t

ittittit KAqKAV
σ

γ+=,   (20) 
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Segundo Hall (1998), uma variante do modelo aditivo tem sido utilizada por alguns 

pesquisadores (Connoly, Hirsch, e Hirschey 1986 e Connoly e Hirsch 1988), onde retornos 

constantes (σ = 1) e equilíbrio de mercado (qt = 1) são impostos. At é subtraído da parte 

esquerda da equação, tendo assim: 

 

( ) ititit KAKV γ=−    (21) 

 

O segundo modelo é chamado de especificação separável multiplicativa na forma Cobb-

Douglas, e é dado por: 

 

( ) ttt

itittit KAqKAV
αασ −

=,   (22) 

 

Devido à forma funcional da Cobb-Douglas, este modelo apresenta elasticidades constantes 

para cada componente (ativos tangíveis e intangíveis). Utilizando a linearização por 

logaritmo, nenhuma hipótese sobre os valores de σ e qt precisa ser imposta, ou seja, esses 

parâmetros podem ser estimados. Assim, o modelo multiplicativo mostra-se mais flexível 

do que o modelo aditivo, conforme pode ser visualizado na seguinte equação:  

 

( ) )/ln()ln()ln(],ln[ itittitttit AKAqKAV ασ ++=  (23) 

 

Em ambos os modelos, o valor de mercado da empresa (ou o valor de mercado em excesso 

ao valor contábil dos ativos) é regredido em relação aos gastos com ativos intangíveis. Este 

estudo trabalhará com os dois modelos, seguindo a metodologia apontada em Damodaran 

(2006) para o cálculo de Vit. Estes cálculos serão detalhados na próxima seção. No caso do 

modelo aditivo, supõe-se que o q de Tobin4 seja igual a 1. No entanto, caso esta hipótese 

não seja verdadeira, teremos um valor viesado para γt (sobre estimado no caso de q ser 

inferior a 1, e sub estimado, no caso em que q for maior que a unidade). 

 

                                                 
4 Definido como o valor de mercado da empresa sobre o valor de reposição dos ativos tangíveis 
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O próximo capítulo detalhará cada variável dos modelos desenvolvidos por Hall para o 

caso particular das empresas químicas brasileiras. Além disso, apresentará os métodos 

utilizados para calcular tais variáveis. 
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CAPÍTULO 3 - Descrição do modelo 
 

Com base nos estudos discutidos no Capítulo 2, este capítulo visa adaptar a metodologia 

existente conforme as especificidades brasileiras e aos dados da indústria química 

disponíveis no Brasil. 

       

Utilizando a idéia de decompor o valor de mercado da empresa em seus ativos (Hall, 1998), 

a primeira equação a ser estimada pode ser descrita por: 

 

 

( ) ititit KAKV γ=−    (21) 

 

Vale ressaltar que nesta equação impõe-se, além de retornos constantes de escala, o valor 

unitário para o q de Tobin, subestima-se o valor de γ, no caso de q ser superior a 1, e este 

valor é sobre-estimado, no caso em que q for menor que a unidade. 

 

Segundo Hall et al (1998), regride-se este nova variável (valor de mercado da empresa 

descontando-se o valor dos ativos da mesma, ou seja o valor de mercado da empresa em 

excesso ao valor contábil dos ativos) contra os gastos com intangíveis da empresa.  

A segunda equação a ser estimada é derivada do modelo multiplicativo, e pode ser descrita 

por: 

 

( ) )/ln()ln()ln(],ln[ itittitttit AKAqKAV ασ ++=  (23) 

 

No caso deste modelo, regride-se diretamente o valor de mercado da empresa contra a 

razão entre os gastos com ativos intangíveis e o ativo total da empresa (Kit / Ait), o ativo 

total da empresa (Ait) e uma constante (que será uma estimativa para o logaritmo do q de 

Tobin). 
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No caso do setor químico, detectou-se como intangíveis os gastos com P&D e inovação e 

com treinamento de pessoal. Como o foco deste trabalho é a análise dos reflexos dos gastos 

em P&D e inovação no valor de mercado da empresa, o coeficiente desta variável será 

analisado com mais detalhes.  

 

Outras adaptações são necessárias para o estudo da indústria química brasileira, de acordo 

com os dados encontrados e a relevância das informações para a realidade brasileira. Cada 

uma das variáveis do modelo será discutida a seguir. 

 

 

3.1 Valor de Mercado (Vit) 

 

O cálculo do valor de mercado de uma empresa é razão de inúmeros debates sobre a 

metodologia entre os economistas, que raramente chegam a um consenso. Como aponta 

Damodaran (2006), existem diversos modelos para avaliar um ativo, o que se torna um 

problema quando se parte para a avaliação empírica.  

       

Poderia se utilizar como valor de mercado das empresas o valor mensurado pelo mercado 

de capitais, que visa antecipar os retornos futuros de uma empresa. Porém, a limitação de 

um estudo com esta abordagem é a necessidade de um país com um mercado de capitais 

eficiente e maduro, assim como um número suficiente de empresas de capital aberto para 

um estudo científico. Com a estabilidade econômica a partir de 1994 e o crescimento do 

país, o Brasil possui um mercado de capitais eficiente e maduro. Entretanto, existe um 

número limitado de empresas químicas de capital aberto listadas na Bovespa para um 

estudo conclusivo (16% das empresas que publicam balanço estão listadas na bovespa), 

conforme apontado na Tabela 3: 
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Tabela IV Empresas químicas de capital aberto, listadas na Bovespa em 2010: 

 

LISTAGEM 
SETOR/EMPRESAS 

CÓDIGO SEGMENTO 
Petroquímicos   

BRASKEM BRKM N1 
ELEKEIROZ ELEK  
GPC PART GPCP  
M G POLIEST RHDS  
PRONOR PNOR  
QUATTOR PETR SZPQ  
UNIPAR UNIP N1 

Fertilizantes e Defensivos   
FER HERINGER FHER NM 
FOSFERTIL FFTL  
NUTRIPLANT NUTR MA 
YARA BRASIL ILMD  

Químicos Diversos   
MILLENNIUM TIBR  
QGN PARTIC QGNP MB 

Fonte: Website <www.bovespa.com.br> Acesso em Out 2010 
Nota: Dados trabalhados pelo autor 

 

  

Desta forma, é necessário utilizar uma metodologia alternativa para o cálculo do valor de 

mercado das empresas, que para as empresas de capital aberto poderia ser calculado 

multiplicando o preço das ações pelo número de ações da empresa.   

       

Segundo Damodaran (2006), um método alternativo para a avaliação de empresas em um 

horizonte de longo prazo seria o cálculo do fluxo de caixa descontado. Tal metodologia é 

indicada para empresas consolidadas com fluxo de caixa positivo e cujo mercado esteja em 

crescimento estável. Copeland et al (1994) corrobora esta visão afirmando que é o fluxo de 

caixa, pela combinação entre crescimento e spreads, que define o valor, não apenas 

crescimento dos lucros. 

 

A figura II abaixo mostra a forte correlação entre o valor de mercado de uma empresa e seu 

fluxo de caixa descontado, utilizado uma amostra de 35 firmas.  
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Figura II – Correlação entre o fluxo de caixa descontado e valor de mercado 

 
Fonte: Copeland, Tom, Tim Koller e Jack Murrin “Valuation and Managing the Value of Companies”, p.85 

 

Nesta metodologia, o valor de uma empresa é igual a todos os fluxos de caixa a serem 

gerados pela empresa até a perpetuidade, descontados a uma taxa que representa o risco 

destes fluxos de caixa. Ou seja, empresas que geram maiores fluxos de caixa, e de forma 

previsível, valem mais do que as empresas que geram menores fluxo de caixa e com maior 

volatilidade (Damodaran 2006). Nesta avaliação, o valor presente dos fluxos de caixa 

esperado é dado por: 
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O cálculo do valor de mercado de empresa através do fluxo de caixa descontado requer um 

substancial conhecimento dos fundamentos da empresa. Isto porque, é necessário estimar 

tanto os fluxos de caixa futuros, quanto o período de recebimento do fluxo de caixa e o 
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fator de desconto conforme o grau de risco para cada empresa (custo de capital). Mesmo 

com o conhecimento dos fundamentos da empresa, a análise é sempre sujeita a um grau de 

subjetividade do analista (Damodaran 2006). 

 

Neste trabalho será utilizada a metodologia do fluxo de caixa descontado para a avaliação 

das empresas químicas listadas nos Anúarios da Abiquim de 2000 a 2006. Porém, sem 

comprometer o objetivo mais amplo deste trabalho, serão utilizadas algumas premissas de 

forma a simplificar os cálculos e não necessitar entrar nos detalhes da gestão de cada uma 

das empresas em questão.   

 

Para esta metodologia de avaliação, é necessário seguir alguns passos: 

 

I. Cálculo de cada fluxo de caixa; 

II. Cálculo do custo de capital; 

III. Cálculo do fluxo de caixa descontado; e 

IV. Cálculo do valor de mercado da empresa. 

 

Passo I: Cálculo de cada fluxo de caixa 

 

Conforme Damodaran (2006), cada fluxo de caixa da empresa pode ser calculado da  

seguinte forma: 

 

ttt RTEBITFCE −−= )1(   (25) 

Onde, 

FCEt: fluxo de caixa da empresa no período t 

EBITt: lucro operacional da empresa no periodo t (earnings before interest and taxes) 

T: impostos (taxes) 

Rt: reinvestimentos em t. 
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Segundo a KPMG (2006), existem no Brasil dois impostos sobre o retorno operacional 

(EBIT), o CSLL e IRPJ. A somatória destes dois impostos é de 34%, percentual este que 

será utilizado nos cálculos. 

 

Para o valor de re-investimento da firma, foi utilizado o seguinte cálculo: 

 

)()( tttt CGLdCapexR ∆+−=   (26) 

Onde, 

Capext: variação em ativo fixo no período t; 

Dt: depreciação em t; 

CGLt: capital de giro líquido em t.  

 

Onde o Capext  é calculado conforme a  seguinte equação: 

 

1)()( −−−−−−= ttt estoquesACATestoquesACATCapex   (27) 

Onde, 

AT: ativo total 

AC: ativo circulante 

 

Já o capital de giro líquido é calculado da seguinte forma: 

 

1)()( −−−−=∆ ttt PCACPCACCGL      (28) 

AC: ativo circulante 

PC: passivo circulante 

 

Entretanto, o retorno operacional (EBIT) divulgado pelas empresas nem sempre 

corresponde à realidade. Como aponta Damodaran (2006), enquanto se obtém informações 

de EBIT dos balanços contábeis, os verdadeiros valores de retornos operacionais das 

empresas guardam pouca semelhança com os valores reportados.  Assim, é necessário 

realizar algumas correções nos valores contábeis divulgados pelas empresas a fim de 
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termos valores mais acurados. Neste estudo, o foco será dado aos ajustes necessários em 

relação aos gastos de P&D. 

 

Os gastos reportados por uma empresa podem ser classificados de três formas: i) despesas 

operacionais, como mão-de-obra e matéria-prima, que geram um benefício somente 

naquele período fiscal; ii) despesas de capital, como terreno, veículos e equipamentos, que 

geram um benefício durante vários períodos fiscais; ou iii) despesas financeiras, como 

juros, que estão relacionadas com a obtenção de financiamentos de terceiros (Damodaran, 

2006).  

 

Os gastos em P&D e inovação são contabilizados como despesas operacionais do período 

corrente pelas empresas, e não como despesas de capital com retornos nos períodos futuros. 

Isto se deve a dificuldade de mensuração dos retornos de P&D e inovação pelas próprias 

empresas, que são incertos e podem não resultar em produtos comercializáveis.  Esta forma 

de contabilização diminui o lucro operacional das empresas no período dos gastos em 

questão. 

 

Desta forma, os gastos em P&D no período corrente devem ser somados ao lucro 

operacional, tratando-o como despesas de capital ao invés de despesas operacionais. Porém, 

os gastos em P&D nos períodos anteriores devem ser amortizados no período corrente, 

conforme a estimativa do período de amortização. Ou seja, os gastos de P&D serão 

amortizados durante os anos de retorno com estes gastos, da mesma forma como é 

contabilizado a depreciação nos gastos com ativos fixos.  

 

De acordo com a indústria a ser analisada, o período de amortização de P&D pode ser 

diferente. Na indústria de software, onde novas tecnologias são rapidamente incorporadas 

ao produto da empresa e comercializadas, o período de amortização é menor. Na indústria 

farmacêutica, onde novas tecnologias dependem de uma regulamentação governamental 

para serem comercializadas, o período de amortização de P&D é maior (Damodaran 2006).  

Neste trabalho, será utilizado um período de amortização de 5 anos para a indústria 

química, conforme utilizado por estudo realizado no Brasil (Crisóstomo e González, 2006). 
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Assim, é necessário somar no EBIT os gastos em P&D e inovação do período corrente e 

subtrair o valor de amortização dos gastos de P&D dos períodos anteriores, limitado ao 

período de amortização. 

Desta forma, tem-se: 

 

EBIT ajustado = Resultado Operacional + Gastos de P&D – Amortização de Capital de 

P&D                     (29) 

Porém, as empresas pagam seus impostos com base no EBIT e não no EBIT ajustado. 

Temos então, um benefício fiscal ao contabilizar gastos de P&D como despesas 

operacionais do período corrente. Este benefício fiscal é dado por (Damodaran, 2006): 

 

Benefício Fiscal Adicional = (Gastos de P&D – Amortização de Capital de P&D) x T     

(30) 

 

Onde,  

T : Taxa de imposto 

  

Desta forma, voltando à Equação 24 do FCE, temos o FCE ajustado dado pela seguinte 

equação: 

 

)&&()1( DoPAmortizaçãDGastosPRTEBITFCEajust −+−−=                 (31) 

 

Porém, ao se tratar os gastos de P&D como despesas de capital ao invés de despesas 

operacionais, estes mesmo gastos afetam o valor dos re-investimentos (Damodaran 2006).  

 

Ou seja, no valor de Capex deve se somar os gastos correntes de P&D e subtrair a 

amortização dos gastos de P&D dos anos anteriores. Temos assim: 

 

)&&( DoPAmortizaçãDGastosPCAPEXCAPEX ajust −+=    (32) 
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O investimento em Capex faz parte dos re-investimentos da empresa que é subtraído do 

fluxo de caixa. Temos assim um efeito nulo no fluxo de caixa ao se considerar os gastos de 

P&D como despesas de capital ao invés de despesas operacionais.  

 

Entretanto, esta discussão é importante para o melhor entendimento da lucratividade da 

empresa e quanto esta re-investe para crescimentos futuros (Damodaran 2006). 

  

Passo II: Cálculo do custo de capital 

 

O próximo passo é o cálculo do fluxo de caixa descontado, ou seja, trazer o FCE para o 

valor presente de cada ano. Para este cálculo é necessário antes estimar o custo de capital 

para cada ano, que é o fator de desconto do FCE. O cálculo do custo de capital nominal é 

dado pela seguinte equação: 

 

ett RCC += π     (33) 

Onde, 

 

CCt = custo de capital no período t. 

πt = inflação no período t. 

Re = retorno esperado 

 

E o retorno esperado é dado por: 

 

)( Mfe RRR β+=    (34) 

 

Onde, 

Rf = taxa livre de risco 

β = beta do ativo 

Rm= risco do mercado 
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De acordo com o ranking da agência Moodys, o risco total de mercado para o Brasil é de 

7,5%, sendo de 4,5% o risco de mercado de um país desenvolvido e 3% o risco de mercado 

do Brasil5. E o beta para empresas químicas de países emergentes é dado por: 

 

Tabela V – Beta para empresas químicas 

Industry Group 

Number of 

firms Beta  

Chemical (Basic) 448 0,57 

Chemical (Diversified) 37 0,78 

Chemical (Specialty) 318 0,69 

Média Ponderada 803 0,62 
Fonte: www.damodaran.com; acesso em 08/12/10 

Nota: dados trabalhados pelo autor 

 

A taxa livre de risco adotada para o Brasil é em geral o CDI. Nos livros acadêmicos é 

geralmente considerada a taxa do tesouro norte-americano. Em fevereiro de 2010 a taxa do 

CDI anualizada estava em 7,35%6. 

 

Desta forma, chegamos aos seguintes valores para o cálculo do retorno esperado das 

empresas químicas brasileiras: 

 

%35,7=fR  

62,0=β  (média ponderada para empresas químicas de países emergentes) 

%5,7=MR  

 

Ou seja, 

)( Mfe RRR β+= = )5,7(62,035,7 + = 12%  (35) 

 

Conforme exposto acima, será utilizado neste trabalho um retorno esperado de 12%, de 

forma a simplificar os cálculos e sem a pretensão de entrar nos detalhes dos riscos de cada 

empresa. 

                                                 
5  Acesso em 08/12/2010. Website: www.damodaran.com 
6 Acesso em 10/12/2010. Website: http://www.portaldefinancas.com/framecdi.htm. 
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Para chegarmos ao custo de capital a partir do retorno esperado, somamos a inflação de 

cada ano. Na tabela abaixo temos o índice de inflação a ser utilizado: 

 

          Tabela VI – Inflação 

Ano 
Índice de 

Inflação (IBGE)  
2000 5,97% 

2001 7,67% 

2002 12,53% 

2003 9,30% 

2004 7,60% 

2005 5,69% 

2006 3,14% 

2007 4,46% 

2008 5,90% 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Infla%C3%A7%C3%A3o 
Acesso em 01/12/2010 
Nota: dados trabalhados pelo autor 

 

E assim temos na tabela abaixo o custo de capital calculado: 

 

Tabela VII – Custo do Capital 

Ano 
Índice de Inflação 
(IBGE) / fonte 

Custo de 
oportunidade 

Custo do 
Capital 

2001 7,67% 12,00% 19,67% 

2002 12,53% 12,00% 24,53% 

2003 9,30% 12,00% 21,30% 

2004 7,60% 12,00% 19,60% 

2005 5,69% 12,00% 17,69% 

2006 3,14% 12,00% 15,14% 

2007 4,46% 12,00% 16,46% 

2008 5,90% 12,00% 17,90% 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Passo III: Cálculo do fluxo de caixa descontado 

 

A partir do custo de capital é possível obter o fator de desconto para cada ano do fluxo de 

caixa. Este fator de desconto seria o denominador da equação do fluxo de caixa. 
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Tabela VIII – Fator de Desconto para Cálculo do Valor Presente 

Fator de desconto do FC para o cálculo do VP no ano de: Ano do 
Fluxo de 
Caixa 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

2001 1,197             

2002 1,490 1,245           

2003 1,808 1,511 1,213         

2004 2,162 1,807 1,451 1,196       

2005 2,544 2,126 1,707 1,408 1,177     

2006 2,930 2,448 1,966 1,621 1,355 1,151   

2007 3,412 2,851 2,289 1,887 1,578 1,341 1,165 

2008 4,023 3,361 2,699 2,225 1,861 1,581 1,373 

 
Fonte: Elaboração Própria 
Nota: FC: Fluxo de Caixa 
          VP: Valor Presente 
   

 

Passo IV: Cálculo do valor de mercado da empresa 

Com estes dados é possível partir para o cálculo do valor de mercado da firma para cada 

ano, que é a base para o modelo deste estudo.Foram adotadas duas hipóteses para a 

estimativa do valor de mercado das empresas a partir do fluxo de caixa descontado: 

Hipótese I: O valor de mercado foi estimado como sendo a média dos fluxos de caixa 

descontados sobre o custo de capital para perpetuidade; 

Hipótese II: O cálculo do valor de mercado foi realizado somente para empresas em que 

fora possível obter o fluxo de caixa de no mínimo três anos. Em um mercado dinâmico, e 

considerando um país em desenvolvimento, acreditamos que três anos de fluxo de caixa são 

suficientes para delinear uma tendência e calcular o valor de mercado da empresa. Em 

mercados mais estáveis o histórico do fluxo de caixa se torna mais importante, onde na 

literatura para países desenvolvidos o padrão é utilizar um mínimo de cinco anos de fluxo 

de caixa descontado.  

 

Desta forma, sob a Hipótese I o custo de capital de perpetuidade foi estimado da seguinte 

maneira: 
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)( gRCC ep −=       (36) 

 

Onde, 

CCp = Custo de capital de perpetuidade 

Re = retorno esperado 

G = crescimento 

 

Adotou-se como retorno esperado (Re) o mesmo valor de 12%, e para o crescimento real 

(G) uma taxa de 5,8%7. Esta foi uma estimativa com base no crescimento do faturamento 

da indústria química no passado e de acordo com os dados divulgados por Damodaran para 

o mercado brasileiro8. Além disso, a literatura mostra que, mesmo para empresas de rápido 

crescimento, no longo prazo o crescimento destas empresas é próximo ao do PIB nacional 

(Merrill Lynch, 1982). Assim, o custo de capital de perpetuidade para o cálculo do valor de 

mercado ficou em 6,2%.  

 

 

3.2 - Gastos em Pesquisa e Desenvolvimento e Treinamento de Pessoal (K) 

 

Para o setor químico, considerou-se como gastos com intangíveis apenas os gastos em 

treinamento de pessoal e pesquisa e desenvolvimento.  

 

Os gastos com publicidade e propaganda foram excluídos da análise devido a sua baixa 

representatividade no setor em questão, sendo que não são reportados nos anuários da 

ABIQUIM. Por ser uma indústria que na grande maioria das transações vende para outras 

empresas e trata-se de um produto de alta especificidade, a publicidade e propaganda deixa 

de ser relevante. Ademais, por serem produtos com alta tecnologia e requer das empresas 

um alto investimento em ativos fixos existe um barreira natural a entrada de concorrentes, 
                                                 
7Consulta feita em 19/01/2011 do jornal Valor Econômico de 09/09/10 em www.valoronline.com.br/online/ 
 
8 Consulta feita em 08/12/2010 em www.damodaran.com. 
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não necessitando por parte delas um investimento forte em publicidade e propaganda (Shy, 

1995). 

 

O número de patentes também não foi considerado neste estudo. Conforme Bronwyn H. 

Hall (1998) o número de patentes de uma empresa é uma medida de extremo ruído. Isto 

porque, poucas patentes podem valer muito, enquanto que a grande maioria das patentes 

não tem qualquer valor econômico. Ou seja, o número de patentes não é uma boa “Proxy” 

para o valor das patentes que uma empresa possui. Uma aproximação melhor, conforme 

demonstrado por estudos de Bronwyn H. Hall, são o número de citações recebidas por uma 

patente, ou seja, quanto maior o número de citações mais valiosa as patentes. Porém, ocorre 

aqui uma nova limitação dos dados disponíveis, pois a citação para uma determinada 

patente geralmente ocorre com um “delay” significativo, então não pode ser considerada 

como relevante na formação do valor de mercado da empresa. 

 

Os gastos em P&D e inovação e os gastos em treinamento de pessoal estão disponíveis nos 

anuários da ABIQUIM para as empresas que reportam estes gastos. Estes valores são 

disponibilizados em dólares, sendo necessária a conversão em reais para se ter a mesma 

base do valor de mercado das empresas. A taxa de conversão de dólares para reais foi 

baseada no faturamento líquido das empresas, que é apresentado tanto em dólares quanto 

em reais no Anuário da ABIQUIM. A tabela VIII mostra estas taxas de conversões 

calculadas para cada ano. 

 

Tabela IX – Taxa do dólar 

Ano Taxa dólar 

2000 1,829 

2001 2,352 

2002 2,92 

2003 3,077 

2004 2,926 

2005 2,435 

2006 2,175 

2007 1,947 

2008 1,835 

Fonte: Anuário da indústria Química Brasileira de 2000 à 2008 

Nota: dados trabalhados pelo autor 
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3.3  - Ativo Total (A) 

 

Os anúarios da ABIQUIM reportam os ativos totais de cada empresa química. Porém, é 

necessário realizar um ajuste nos ativos totais, nos mesmos moldes utilizados no cálculo do 

fluxo de caixa ajustado, de forma a considerar nos ativos o estoque de P&D da empresa.  

 

Como P&D é parte dos custos operacionais, ou seja, reduz o fluxo de caixa, deve-se 

capitalizar tais gastos como um ativo (Damodaran, 2006). Assim, para o cálculo do valor 

do estoque de P&D das empresas pode ser estimado por: 
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   (37) 

 

Ou seja, considerando-se o mesmo período de amortização linear de cinco anos para os 

gastos em P&D da empresa, conforme discutido acima, é necessário adicionar os seguintes 

valores ao ativo total reportado no anuários da ABIQUIM: um quinto dos gastos em P&D 

de quatro anos atrás; dois quintos dos gastos de P&D de três anos atrás; três quintos dos 

gastos de P&D de dois anos atrás; quatro quintos dos gastos de P&D de um ano atrás e 

integralmente os gastos de P&D do ano corrente. Temos assim, ao valor do estoque de 

P&D. 

 

Portanto, o ativo total ajustado será dado por: 

 

Ativo Total (A) = Ativo Totalreportado + Estoque P&D        (38) 
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CAPÍTULO 4 - Método Econométrico e Resultados Empíricos 
 

 

De acordo com a metodologia desenvolvida no capítulo anterior, as equações estimadas, 

referentes aos modelos aditivo e multiplicativo, serão: 

 

Modelo Aditivo: 

( ) it
Trein
it

DP
ititit KKAKV µγγγ +++=− 2

&
10)( , onde itiit u εµ +=         (39) 

 

Modelo Multiplicativo: 

( ) itit
Trein
itit

DP
ititit AKAKAKAV ηαασα ++++= )/ln()/ln()ln(],ln[ 2

&
10 , onde itiit en +=η (40) 

 

Vit: Valor de Mercado calculado com base no fluxo de caixa descontado para a empresa i no 

ano t; 

Ait: Ativo Total ajustado; 

Kit
P&D: Gasto de P&D da empresa i no ano t; 

Kit
Trein: Gasto de Treinamento de Pessoal da empresa i no ano t; 

γ0, γ1, γ2, α0, α1, α2 e σ: são parâmetros a estimar (sendo que α0 é uma aproximação do valor 

do logaritmo de q de Tobin); 

ii nu , : Efeitos Específicos da empresa i para cada modelo; 

:, itit eε  Termos de erro das equações. 

 

 

4.1 Método de Estimação 

 

Será utilizado neste trabalho o modelo com dados em painel, pois estamos acompanhando 

várias empresas ao longo de vários anos. Este modelo faz a análise quantitativa juntando 

dados temporais (time series) e seccionais (cross section) no mesmo modelo, o chamado 

processo agrupado (pooling).  
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Com dados em painel podemos explicar simultaneamente variações das variáveis ao longo 

do tempo e entre diferentes empresas. Esta técnica de junção de dados temporais e 

seccionais permite uma estimação mais completa e mais eficiente dos modelos 

econométricos. A ilustração abaixo mostra a estrutura dos dados em painel:  

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Sendo que Y, X1, ..., Xk são as variáveis observadas do modelo em questão; n é o 

identificador da cross-section (no nosso caso, das empresas químicas); e t é o identificador 

temporal (no nosso caso, informações anuais). 

 

Há diversos benefícios para a estimação por dados em painel, entre os principais: o controle 

de heterogeneidades das firmas; os resultados da aplicação de modelos em painel são 

assintóticos; permite que modelos sejam estimados consistentemente, mesmo na omissão 

de variáveis relevantes omitidas, desde que essas sejam relacionadas à heterogeineidades 

exclusivamente da unidade de cross-section; entre outras [Wooldridge, 2006; Greene, 

2003]. 
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Foi utilizado o software Stata 10.0 para estimar os seguintes modelos: 

 

a) OLS (Pooled): método dos mínimos quadrados, que utiliza dados da amostra para 

calcular uma equação de regressão estimada. Este é o método tradicional, porém 

que ignora a relação serial positiva entre as variáveis, sub-estimando os erros. É 

tratado neste trabalho apenas para fins de comparação.  

b) Painel efeito fixo: este modelo corresponde à introdução de variáveis dummies para 

representar as unidades observacionais.Qualquer constante que varie ao longo do 

tempo junto com a empresa observada é removida na introdução desta variável 

(Wooldridge 2003, p.461). 

c) Painel efeito aleatório: neste modelo o intercepto é suposto ser aleatório, logo sendo 

descrito por uma distribuição de probabilidade. Esta abordagem corresponde a 

admitir que as unidades observacionais foram amostradas de uma população maior 

(http://www.dme.ufrj.br/~mhierarquico/site-dados-painel-comp-aereas.htm). Este 

modelo é o mais utilizado quando se acreditar que os efeitos não observados não 

estão relacionados com as variáveis explicativas (Wooldridge 2003, p.461). Por 

exemplo, caso estivesse utilizando no modelo como variável independente à taxa de 

juros do país, esta não estaria relacionada individualmente com cada empresa 

observada. 

 

 

4.2 Resultados Estimados  

 

 

 

A base de dados final possui informações sobre 30 empresas ao longo do tempo. Vale 

ressaltar que os dados estão no formato de um painel desbalanceado, pois algumas 

empresas não apresentaram informações em todos os anos pesquisados. A tabela a seguir 

mostra as principais estatísticas descritivas para as empresas com informações no ano de 

2006. 
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Tabela X – Estatísticas Descritivas, ano de 2006 
 

Nome da 
variável 

Obs. Média Desvio-
padrão 

Mínimo Máximo Descrição 

vm 20 1,668,766 3,113,951 30,341 12,200,000 Valor de mercado 

at_aj 20 1,366,026 3,476,152 20,920 15,900,000 Ativo total ajustado 

k_ped 20 7,107.90 11,957.76 30.56 44,285.18 
Gasto com P&D e 

inovação 

k_trein 20 1,330.81 2,836.33 23.02 13,091.02 
Gasto com treinamento 

de pessoal 

k_ped_vm 20 0.85% 1.32% 0.01% 5.10% Razão entre k_ped e vm 

k_trein_vm 20 0.15% 0.16% 0.01% 0.73% Razão entre k_trein e vm 

vm_at 20 1.14 1.62 0.20 7.20 Razão entre at_aj e vm 

 
 

As estatísticas acima mostram que essas empresas gastam, em média, 0,85 % do valor de 

mercado em P&D, enquanto que esta média é bem inferior para os gastos relativos com 

treinamento de pessoal. Vale enfatizar que a empresa cujo valor de mercado foi máximo, 

em 2006, apresentou valor de 12 bilhões. Outro aspecto interessante é a relação entre valor 

de mercado e ativo total ajustado, sendo que, em média, o ativo superou o valor de mercado 

em 14% para as empresas no ano de 2006. 

 

As estimações dos modelos aditivo e multiplicativo, assim como os resultados dos testes 

estatísticos realizados, podem ser visualizadas nas tabelas a seguir. Os comentários sobre as 

estimações serão feitos após a apresentação das tabelas. 
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Tabela XI – Resultados estimados para o Modelo Aditivo 

     
Variáveis OLS Ef. Aleatório Ef. Fixo 
 exc_vm exc_vm exc_vm 
        
k_ped -61.76* -94.60*** -188.9*** 
 (31.62) (23.25) (32.20) 
k_trein 87.30 -63.06 -148.9** 
 (99.87) (63.90) (64.48) 
Constant 309304*** 797637*** 1.116e+06*** 
 (114918) (308290) (159481) 
    
Observações 101 101 101 
R-quadrado 0.116  0.372 
Erros-padrão robustos em parênteses    
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1    

  

O que difere os modelos de efeitos fixos e aleatórios é justamente a correlação ou não dos 

regressores com os efeitos específicos (heterogeneidades individuais), ou seja, o viés.  

Assim, utiliza-se o Teste de Haussman para comparar as duas metodologias. A hipótese 

nula do teste é: 

H0: Corr(xit, αi)=0, i.e. EAEF ββ =  (não há viés, portanto, FE e EA são consistentes, 

mas EA é mais eficiente, pois utiliza método GLS) 

H1: Corr(xit, αi) ≠  0, i.e. EAEF ββ ≠  (há viés, portanto EA é inconsistente e EF é 

consistente) 

 Estatística do teste: ( ) ( )[ ] ( )EAEFEAEFEAEF VARVARH ββββββ ˆˆˆ()ˆ'ˆˆ 1
−−−=

−

 ~ 2
qχ . 
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Tabela XII – Teste de Hausman para o Modelo Aditivo 

Coeficientes   
(b) (B) (b-B) 

Variáveis 
Explicativas 

Ef. Fixo Ef. Aleat. Diferenca 

Erro 
Padrão 

          

K_PD 

    
(188.87920) 

      
(94.59862) 

      
(94.28058) 

      
22.27384  

K_trein 

    
(148.93830) 

      
(63.05573) 

      
(85.88256) 

       
8.61791  

          
Estatística do teste Chi-quadrado(3)* = 17.36  
p-valor = 0.0002    
          
* (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)    

 

O teste de Hausman indica que o modelo de Efeitos Fixos é mais adequado para o modelo. 

 

Isto implica que neste modelo temos potencialmente um problema da endogeneidade, pois 

é possível existir uma causalidade entre as variáveis independentes e o termo de erro. No 

termo de erro das equações acima, está embutido outros efeitos específicos de cada empresa 

que não são observáveis, porém estes podem ter uma correlação com as variáveis 

explicativas. Um exemplo seria a gestão das empresas, que é uma variável não observada 

neste modelo, mas que guarda uma relação com as variáveis independentes. 

 

Os resultados dos coeficientes estimados do modelo aditivo indicam relação negativa entre 

gastos em P&D e excesso de valor de mercado. Entretanto, vale ressaltar que a imposição 

da hipótese de que o q de Tobin seja 1 pode ter gerado um viés para baixo nos coeficientes 

das duas variáveis explicativas consideradas. Neste contexto, a flexibilização do modelo, 

por parte da estimação do modelo multiplicativo, pode trazer mais informações sobre a 

relação entre as variáveis de interesse. 
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Tabela XIII – Resultados estimados para o Modelo Multiplicativo 

        
Variáveis OLS Ef. Aleatório Ef. Fixo 
 ln_VM ln_VM ln_VM 
        
ln_at 0.981*** 0.977*** 1.075*** 
 (0.0437) (0.0930) (0.246) 
ln_K_PD -0.179** 0.0290 0.261** 
 (0.0742) (0.0919) (0.122) 
ln_K_trein 0.320*** 0.134 -0.149 
 (0.119) (0.139) (0.184) 
Constante 1.324 1.345 -0.498 
 (0.987) (1.345) (3.121) 
    
Observações 101 101 101 
R quadrado 0.771  0.272 
Numero de empresas   30 30 
Erros-padrão em parênteses    
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1    

 

Tabela IXV – Teste de Hausman para o Modelo Multiplicativo 

Coeficientes   
(b) (B) (b-B) 

Variáveis 
Explicativas 

Ef. Fixo Ef. Aleat. Diferenca 

Erro 
Padrão 

ln_at 

         
1.07499  

         
0.97699  

         
0.09800  

       
0.22805  

ln_K_PD 

         
0.26098  

         
0.02897  

         
0.23201  

       
0.08051  

ln_K_trein 

       
(0.14948) 

         
0.13414  

       
(0.28361) 

       
0.12019  

          
Estatística do teste Chi-quadrado(3)* = 11.77  
p-valor = 0.0082    
          
* (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)    

 

Novamente o teste de Hausman indica que o modelo de Efeitos Fixos é mais adequado para 

o modelo estimado. Entretanto, o resultado do coeficiente estimado deste modelo é a 

própria elasticidade, tanto dos gastos em P&D, quanto em gastos com treinamento de 

pessoal. A elasticidade dos gastos em P&D e inovação, com relação aos valores de mercado 
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das empresas, indicou relacionamento positivo entre estes gastos e o aumento de valor das 

empresas. O coeficiente de 0,26 indica que um aumento de 1% nos gastos com P&D geram, 

em média, um aumento de 0,26% no valor de mercado destas empresas. 

  

Vale ressaltar que o resultado para o σ foi estatisticamente igual a 19, corroborando a 

hipótese assumida no modelo aditivo. Entretanto, para o valor estimado para a constante 

(proxy pra o q de Tobin do mercado), nota-se que o valor negativo indica um q de Tobin 

menor do que 1. Este resultado sugere que os valores dos coeficientes do modelo aditivo 

estariam subestimando, podendo, inclusive mudar de sinal quando da correção deste viés.  

 

                                                 
9  O teste t realizado no coeficiente sob a hipótese de que ele fosse igual a 1 não rejeitou a hipótese nula (p-
valor de 0,76). 
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CAPÍTULO 5 - Considerações Finais 
 

 

Esta dissertação teve por objetivo estudar os gastos em P&D e inovação como parte do 

valor das empresas químicas brasileiras. 

 

Como não existe um número significativo de empresas químicas listadas no mercado de 

capitais brasileiro, utilizou-se como proxy do valor de mercado das empresas químicas o 

fluxo de caixa descontado. De forma a simplificar o modelo adotou-se um valor padrão 

para o custo de capital destas empresas com base em estudos de empresas químicas em 

países emergentes. Já os gastos em P&D e inovação foram obtidos através dos anuários da 

ABIQUIM de 1996 a 2006.  

 

A estimação por Efeitos Fixos foi escolhida, tanto para a estimação do modelo aditivo, 

quanto para o modelo multiplicativo. Os resultados dos coeficientes estimados para o 

modelo aditivo indicam relação negativa entre gastos em P&D e excesso de valor de 

mercado. Entretanto, vale ressaltar que a imposição da hipótese de que o q de Tobin seja 1 

pode ter gerado um viés para baixo nos coeficientes das duas variáveis explicativas 

consideradas (caso o q de Tobin verdadeiro fosse menor do que 1). 

 

O modelo multiplicativo permite uma flexibilização das hipóteses assumidas no modelo 

aditivo e os seus coeficientes geram as próprias elasticidades de cada gasto considerado. A 

elasticidade dos gastos em P&D e inovação, com relação aos valores de mercado das 

empresas, indicou relacionamento positivo entre estes gastos e o aumento de valor das 

empresas. O coeficiente de 0,26 indica que um aumento de 1% nos gastos com P&D geram, 

em média, um aumento de 0,26% no valor de mercado destas empresas. 

 

Acredita-se que o modelo multiplicativo, além de mais geral, seja o mais adequado para a 

modelagem de interesse, uma vez que ele trata as diferenças entre o porte das empresas 

consideradas por meio da linearização, e conseqüente suavização, do modelo.  
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Desta forma, este trabalho apresentou o modelo aditivo mais como uma forma de ilustração 

dos modelos existentes na literatura, porém o modelo multiplicativo é mais consistente com 

o contexto da indústria química brasileira.  

 

Com base nisto, seria justificável a argumentação das empresas petroquímicas que a 

integração vertical no pólo petroquímico, que aumentaria a capacidade de gastos em P&D, 

resulta em um maior valor de mercado para as empresas. Ou seja, enquanto que a 

integração vertical das empresas petroquímicas dá margem a um maior poder de monopólio 

no setor em questão e um possível aumento de preços para o consumidor final, por outro 

lado, estas empresas exerceriam seu potencial de investimento em P&D para aumentarem 

seu valor de mercado. Assim, o país teria uma economia mais robusta com empresas mais 

bem preparadas para competirem em igualdade com empresas internacionais.  

 

O coeficiente obtido neste estudo, de 0,26, é menor do que o coeficiente obtido na grande 

maioria dos estudos em países desenvolvidos, onde a média é centrada entre 5 e 6. Uma 

possível justificativa seria que este trabalho considerou empresas de capital aberto e 

fechado, onde neste último o fluxo de informações para o mercado não é tão rápido e 

transparente. Assim, a absorção dos gastos em P&D e inovação no valor de mercado das 

empresas químicas não teria o mesmo impacto comparado aos mercados mais maduros, 

onde se observa um grande número de empresas de capital aberto, uma agilidade e 

transparência maior na divulgação das informações.  

 

Para futuros estudos, este trabalho pode ser aprofundado em vários aspectos. O primeiro 

seria um cálculo mais preciso do custo de capital de cada empresa, de forma a considerar a 

relação entre o passivo e o patrimônio líquido de cada empresa e calcular a média 

ponderada do custo de capital. O fluxo de caixa não foi projetado individualmente para 

cada empresa, de forma a considerarmos o fluxo de caixa passado, e limitar o trabalho para 

a análise das empresas que tinha este dado disponível. A taxa de crescimento perpétuo do 

fluxo de caixa também foi adotado como único, sendo que temos na literatura que empresas 

consolidadas crescem a um ritmo menor na perpetuidade do que empresas menores 

(Damodaran 2006).  
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Outras variáveis que afetam o valor de mercado de uma empresa poderiam ter sido 

consideradas no modelo, como por exemplo, o poder de monopólio da empresa e a 

concentração de cada setor.  
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Anexo 1 – Principais Empresas Químicas Mundiais 
 

 

COMPANHIAS       VENDAS (US$ Bilhões)  
1) Basf (Alemanha)         28,0    
2) Dow (EUA)         27,6    
3) DuPont (EUA)         24,6    
4) Exxon Mobil (EUA)        20,3   
5) Total (França)         20,3   
6) Formosa (Taiwan)         20,1   
7) Bayer (Alemanha)         19,7   
8) BP (Inglaterra)         13,0  
9) Degussa (Alemanha)        12,3 
10) Shell (Holanda/Inglaterra)       11,5  
11) Akzo Nobel (Holanda)        10,6 
12) ICI (Inglaterra)         9,5 
13) Mitsubishi (Japão)        9,4 
14) Mitsui (Japão)         8,8 
15) Air Liquide         8,3 
16) Toray Industries (Japão)        8,2 
17) Huntsman (EUA)        8,1 
18) Sabic (Arábia Saudita)        8,1 
19) Dainippon (Japão)        8,0 
20) General Eletric (EUA)        7,6 
Fonte: Chemical Week, 2002. 
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Apêndice 1 – Relação das empresas consultadas por setor 
 

 

CENTRAIS 
PETROQUÍMICAS  

 RESINAS 
TERMOPLÁSTICAS   INTERMEDIÁRIOS DIVERSOS   MULTIDIVISIONAIS  

COPENE BRASKEM ACRINOR PROQUIGEL BASF 

COPESUL DOW BRASIL SUDESTE CAN PROSINT BAYER 

PETROQUÍMICA UNIÃO EDN CBE RESANA CIBA ESPECIALIDADES QUÍMICAS 

  EDN-SUL CIQUINE REICHHOLD CLARIANT 

  INNOVA CLOROETIL ROYALPLAS COGNIS 

  IPIRANGA PETROQUÍMICA COPENOR SCANDIFLEX DOW QUÍMICA 

  M&G FIBRAS E RESINAS CRIOS SCHENECTADY CRIOS DOW BRASIL 

  OPP QUÍMICA  DETEN SYNTEKO DU PONT 

  POLIALDEN DOW BRASIL NORDESTE UNIGEL DUPONT 

  POLIBRASIL RESINAS DYNEA BRASIL VANTICO RHODIA 

  POLICARBONATOS ELEKEIROZ UNION CARBIDE QUÍMICA RHODIA BRASIL 

  POLIETILENOS UNIÃO HEXION QUÌMICA   RHODIA POLIAMIDA 

  POLITENO HUNTSMAN   SOLUTIA 

  RIOPOL IQT   SOLVAY INDUPA 

  RHODIA-STER ISOPOL     

  RHODIA-STER FIBRAS METACRIL     

  SOLVAY POLIETILENO METANOR     

  SUZANO PETROQUÍMICA NITROCARBONO     

  TRIKEM OXITENO     

  TRIUNFO PETROM     

  UNION CARBIDE PROPPET     
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PRODUTOS INORGÂNICOS  
 INTERMEDIÁRIOS P/ 

FERTILIZANTES  
 

ELASTÔMEROS   QUÍMICA FINA/ESPECIALIDADES   OUTROS  

AIR PRODUCTS BUNGE FERTILIZANTES KRATON BIOBRÁS 3M 

CARBOCLORO FERTIZA NITRIFLEX CARGILL BOREALIS 

CATAGUASES CARGILL FERTILIZANTES PETROFLEX DEGUSSA EKA CHEMICALS 

IMERYS COPEBRÁS   DOW AGROSCIENCES GELITA SOUTH AMERICA 

LANXESS FERTIBRÁS   ENIA HENKEL 

MILLENNIUM FOSFÉRTIL   FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES HENKEL LOCTITE 

MILLENNIUM CHEMICALS SOLORRICO   FOSBRASIL MIRACEMA-NUODEX 

PAN-AMERICANA ULTRAFERTIL   GETEC MONTANA 

PERÓXIDOS DO BRASIL MOSAIC FERTILIZANTES   HENKEL SURFACE NITRO QUÍMICA 

QGN     INBRA POLIBUTENOS 

QUIMBARRA     INPAL POLICOM 

WHITE MARTINS     MILENIA QUIRIOS 

WHITE MARTINS DO NORDESTE     NOVARTIS   

WHITE MARTINS DO NORTE     SYNGENTA   

      UNIROYAL   

 


