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RESUMO 

A relação entre estrutura de mercado e inovação tecnológica é um tema amplamente 

discutido, mas não existe concordância entre os autores que a estudam. Um dos 

aspectos que tornam o entendimento desta relação importante é seu possível 

impacto na praxis da política antitruste, já que esta assume que a concorrência 

perfeita é a estrutura de mercado que maximiza o bem-estar. Esta dissertação 

investiga o impacto da concentração de mercado (HHI) nos gastos em atividades 

inovativas para o caso dos setores industriais brasileiros através de uma análise de 

dados em painel. A partir de informações sobre os gastos em diferentes atividades 

inovativas e de características da indústria testa-se a hipótese de que a concorrência 

influencia os gastos em P&D internos às firmas na forma de um U invertido, como 

prevêem Scherer e Ross (1989) e Aghion et al. (2002). Os principais resultados 

encontrados indicam que essa relação em U invertido realmente existe e que o 

índice de concentração que maximiza os gastos em P&D interno é, em torno de, 

0,30 de HHI. Apesar disso, quando efeitos específicos da indústria são controlados, 

o poder de explicação do HHI decai. Um segundo resultado importante é que 

quando se examina as atividades inovativas com menor risco associado, como 

capacitação tecnológica, a relação entre concentração e gastos inovativos é 

negativa. 

 

Palavras-chave: Organização industrial, concentração, inovação tecnológica, 

política antitruste e estrutura de mercado. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The relationship between market structure and technological innovation has been 

widely studied; however there is no literature’s consensus on how this relationship is 

shaped.  An important attribute that makes the understanding of this relationship 

important is its possible influence on antitrust practices, considering that standard 

antitrust policy assumes that perfect competition is the best solution to maximize 

welfare. This dissertation investigates the impact of market concentration (measured 

as HHI index) on innovative activities expenditures for Brazilian industrial sectors. I 

test the hypothesis that competition influences firm’s internal R&D expenditures in an 

inverted U shape, as stated by Scherer and Ross (1989) and Aghion et al. (2002). 

Applying panel data analysis I find evidences that an inverted U shape exits and the 

HHI index that maximizes firm’s internal R&D expenditures is about 0.30. On the 

other hand, when specific industry effects are controlled, HHI index explanatory 

power decreases. Additionally I find evidences of negative relationship between 

competition and innovative expenditures for low risk innovative activities. 

 

Key Words: Industrial organisation, competition, technology innovation, antitrust and 

market structure. 
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1. Introdução  

“(...) if our antitrust laws were to impede 

technological development to any substantial 

degree, the net effect of those laws on our well-

being would surely be negative”. Baxter (1985 

apud Jorde e Teece, 1992a)  

 

A inovação é, muitas vezes, considerada a principal fonte de mudança de um 

equilíbrio em uma economia, o que implica que o crescimento e o desenvolvimento 

econômico dependem de uma determinada trajetória tecnológica. A política 

antitruste, por sua vez, tendo por propósito a elevação do bem-estar da sociedade 

(Hovenkamp, 2005, pp 31), não pode constituir um obstáculo à inovação, sob pena 

de provocar o inverso de seu objetivo. Por esse motivo, Baxter (1985 apud Jorde e 

Teece, 1992a) defende que a política antitruste deve atentar para seus efeitos sobre 

a inovação tecnológica.  

A política antitruste tem como referência teórica a microeconomia tradicional, o que 

implica admitir que a concorrência perfeita é a estrutura de mercado que maximiza o 

bem-estar (eficiências). O ponto de debate que é abordado nesta dissertação é se a 

lógica de quanto menor o poder de mercado de uma firma, maiores as eficiências 

estáticas e dinâmicas, é realmente válida em todos os casos. Motta (2004) mostra 

que, de fato, a estrutura de maior concorrência maximiza as eficiências estáticas, 

mas ainda existem dúvidas com relação à capacidade dessa estrutura em promover 

a eficiência dinâmica, sendo que esta última é atingida, muitas vezes, através do 

progresso tecnológico.  

Uma das principais motivações desta dissertação é justamente entender se existe 

alguma contradição entre a praxis da política antitruste e seus efeitos sobre a 

inovação tecnológica. Para tanto, o objetivo desta pesquisa é avaliar os efeitos da 

estrutura de mercado sobre a trajetória tecnológica, mais especificamente, o impacto 

da concentração de mercado no esforço tecnológico das firmas brasileiras. 

A relação entre estrutura de mercado e inovação tecnológica é um tema amplamente 

discutido, mas não existe concordância entre os autores que estudam essa relação. 

De interpretações da obra de Schumpeter (1942) surgiram as hipóteses 
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schumpeterianas. Uma dessas hipóteses é que a relação entre estrutura de mercado 

e o processo de inovação tecnológica é positiva, ou seja, o aumento da 

concentração de mercado amplia a probabilidade da firma investir no 

desenvolvimento de novos produtos e processos. Alguns autores, como Baldwin e 

Scott (1991), Baumol e Ordover (1992) entre outros, defendem essa idéia por 

acreditarem que as empresas com maior poder de mercado têm mais condições de 

assumir os riscos desse tipo de investimento. 

Entretanto, a idéia de que o monopólio seria a estrutura de mercado capaz de 

maximizar a eficiência dinâmica desafia parte relevante do conhecimento 

econômico, que identifica uma relação negativa entre poder de mercado e inovação. 

Esses autores argumentam que as firmas detentoras de poder de mercado não 

apresentam uma estrutura de incentivos que induza ao esforço inovativo. Isso 

porque essas firmas já obtêm lucros extraordinários de suas atividades normais. 

Esses dois pontos de vista são polares, mas na década de 60 alguns estudos 

empíricos identificaram uma relação não-linear no formato de um U invertido. Ou 

seja, existiria um máximo de concentração que maximizaria o esforço tecnológico. 

Os autores Scherer e Ross (1989), Aghion et al.(2002) e Motta (2004), entre outros, 

argumentam que a relação entre estrutura de mercado e P&D é quadrática, de tal 

modo que nem a concorrência perfeita, nem o monopólio, são estruturas de mercado 

capazes de maximizar a eficiência dinâmica de um setor da economia, havendo um 

nível ótimo de poder de mercado que maximizaria os esforços em inovação 

tecnológica. 

Essa relação em U invertido ocorre porque a forças que influenciam os incentivos a 

inovar são opostas. Por um lado, quanto mais concorrentes em um mercado, maior o 

ganho marginal de uma firma em promover uma inovação. Contrariamente, quanto 

mais empresas em um mercado, os benefícios dessa inovação serão divididos em 

mais e menores partes – isso devido a possível e provável imitação por parte dos 

concorrentes. Por isso, este trabalho avalia este efeito a partir de um estudo de 

dados em painel com informações de setores brasileiros, o que ainda não foi feito 

anteriormente. 

Para tanto, essa dissertação divide-se em 5 capítulos. O capítulo 2 busca analisar 

outros determinantes do P&D além da estrutura de mercado, já que esses são 
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importantes para que o efeito direto entre P&D e concorrência seja propriamente 

identificado.  

No capítulo 3, trabalhos a respeito da relação positiva e negativa entre estrutura de 

mercado e P&D e suas críticas, assim como os modelos que embasam os 

argumentos teóricos para justificar a relação em U invertido de Scherer e Ross 

(1989) e Aghion et al.(2002) também serão estudados para que o estudo empírico 

tenha uma consistente base teórica.  

Na seqüência desta dissertação, no capítulo 4, estuda-se empiricamente  a relação 

entre concentração de mercado e esforço tecnológico para o caso dos setores 

industriais do Brasil. Os principais dados utilizados são os da Pesquisa de Inovação 

Tecnológica (PINTEC) para os anos de 2000 e 2003. Esta pesquisa contém 

informações sobre os gastos em diferentes atividades inovativas, assim como, 

características da indústria.  

Neste trabalho testa-se a hipótese de que, para o Brasil, a concorrência influencia os 

gastos em P&D internos às firmas na forma de um U invertido, como prevêem 

Scherer e Ross (1989). No entanto, essa hipótese não vale para o caso de outras 

atividades inovativas, como compra de P&D externa, pelo fato dessas atividades não 

terem o mesmo risco do que a P&D interno. Para esse caso, a hipótese é que 

quanto maior a concorrência, os gastos nesse tipo de atividade inovativa serão 

maiores. 
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2. Determinantes do processo de inovação tecnológica  

A literatura da Economia da Inovação busca responder diversas perguntas como: 

porque as firmas inovam, quais são os determinantes dessas inovações (ou seja, 

como se dá o processo de inovação tecnológica) e qual o papel delas no processo 

de desenvolvimento econômico. Essa dissertação irá tratar, em especial, dos 

determinantes do esforço tecnológico. 

Schumpeter (1942) define o capitalismo como uma forma e método de 

transformação econômica. O sistema sobrevive dessa maneira e, por isso, é 

dinâmico. Essa dinâmica da “máquina capitalista” é, para o autor, explicada pela 

introdução das inovações tecnológicas, por meio de novos produtos, processos ou 

formas organizacionais e esse dinamismo – ou a falta dele – explica o crescimento 

econômico dos países. Dessa forma, a inovação tecnológica é parte fundamental no 

processo de desenvolvimento econômico. 

Na mesma linha de Schumpeter, Dosi (1988) argumenta que os agentes 

econômicos, maximizadores de lucro privados, irão alocar seus recursos para a 

exploração e desenvolvimento de novos produtos e processos se acreditarem na 

existência de uma oportunidade tecnológica e na existência de mercados para 

absorverem essas inovações. Além disso, também é necessário que os agentes 

tenham perspectiva em obter algum tipo de retorno econômico que justifique o 

investimento incorrido na atividade inovativa. Dessa forma, o sucesso da inovação 

tecnológica resulta em: i) alteração dos custos de produção no caso de uma nova 

tecnologia de processo; ii) alteração do padrão de concorrência do mercado através 

de uma inovação de produto; iii) evolução industrial. Quer dizer, o resultado da 

inovação é a melhora do desempenho da indústria e, como conseqüência, tem-se o 

desenvolvimento econômico. 

Pelo exposto acima, é possível concluir que tanto o porquê das firmas inovarem 

como o papel das inovações no processo de desenvolvimento estão relacionados 

com a interpretação de Schumpeter do processo capitalista do Século XX. Para que 

firmas sobrevivam é preciso que “pratiquem” o esforço tecnológico, mas também é 

necessário que elas obtenham retorno sobre esse investimento realizado.  
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Predizer os caminhos da trajetória tecnológica é uma tarefa complexa devido à forte 

incerteza envolvida nesse processo. Além disso, também é difícil prever o impacto 

de uma inovação na economia, sendo assim, não é possível identificar na literatura 

nenhuma condição suficiente para que o processo inovativo tenha sucesso.  

No entanto, é necessário ter como pano de fundo uma descrição do processo de 

inovação tecnológica. Alguns autores, como Schumpeter (1942) e Dosi (1988), 

descrevem o processo tecnológico de forma a possibilitar a identificação de alguns 

de seus determinantes. Isso possibilita entender o porquê da existência de diferentes 

trajetórias tecnológicas entre países, setores industriais e firmas. Esses 

determinantes são identificados na literatura e podem ser divididos em três grandes 

grupos: hipóteses schumpeterianas, características setoriais e características das 

firmas.  

As hipóteses schumpeterianas consideram que o tamanho da firma e a estrutura de 

mercado são os dois principais determinantes do processo de inovação tecnológica. 

Como o foco dessa dissertação é a segunda hipótese, esta terá um capítulo único 

para uma discussão mais profunda1. As características setoriais e das firmas serão 

tratadas na próxima seção2, pois estão relacionadas com o processo de inovação 

tecnológica descrito por Dosi (1988): os paradigmas e trajetórias tecnológicas.  

2.1 Paradigmas e Trajetória Tecnológica  

Como descrito anteriormente, o capitalismo é um método de transformação 

econômica e Schumpeter (1942) afirma que essa transformação se dá por meio do 

processo chamado de destruição criadora. Nas palavras de Schumpeter (1942): 

A abertura de novos mercados, estrangeiros e domésticos, e a 
organização da produção, da oficina do artesão a firmas, como a U.S. 
Steel, servem de exemplo do mesmo processo de mutação industrial – se 
é que podemos usar esse termo biológico – que revoluciona 
incessantemente a estrutura econômica a partir de dentro, destruindo o 
antigo e criando elementos novos. Esse processo de destruição criadora é 
básico para entender o capitalismo. É dele que se constitui o capitalismo e 
a ele deve se adaptar toda empresa capitalista para sobreviver. 
(Schumpeter, 1942, pp 105-1063). 

                                                                 
1 Capítulo 3 para descrição do impacto da estrutura de mercado no processo inovativo e Seção 2.2 para 
discussão do papel do tamanho da firma na P&D. 
2 Seção 2.1. 
3 Edição brasileira 1961. 
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A idéia é que o desenvolvimento do novo resulta na destruição do velho, sendo que 

o “novo” proporciona menores custos, maior qualidade e diversidade de produtos, ou 

seja, o impulso tecnológico modifica a estrutura a partir de dentro.  

Esse processo é caracterizado por inovações radicais que rompem com a estrutura 

vigente e inovações incrementais que continuam a alterar essa estrutura de forma 

incessante, ou seja, o impacto é prolongado ao longo do tempo. Por isso, a empresa 

líder deve sempre incorporar novas tecnologias ou novas formas organizacionais 

para não perder a liderança. 

Sob essa perspectiva schumpeteriana alguns autores, como Nelson e Winter (1982), 

desenvolveram a idéia de technological push. Essa idéia está relacionada com a 

Teoria Evolucionista, que tem como proposta analisar as variáveis de forma 

dinâmica, ou seja, ao longo do tempo, a fim de entender o que motivou uma 

mudança observada (Nelson, 1995). O autor mostra que essa teoria assume as 

variáveis econômicas estão sujeitas a variações aleatórias, também a uma inércia 

particular, mas que podem receber novas fontes de variação. 

A tese de technological push assume a premissa de que a inovação surge de um 

domínio exógeno, normalmente de um avanço científico, e que tem um processo 

evolucionário associado à sua trajetória de desenvolvimento (Dosi, 1988). 

Adicionalmente, Nelson (1995) mostra que existe um efeito de acumulação no 

processo inovativo, ou seja, a tecnologia de hoje foi desenvolvida com base na 

tecnologia de ontem e a de amanhã será uma melhoria dos conhecimentos de hoje. 

Para defensores da tese do technological push, o processo de inovação tecnológica 

ocorre quando novos paradigmas são descobertos, proporcionando o surgimento de 

uma enorme quantidade de oportunidades e, assim, uma seqüência de inovações, o 

que implica que a inovação seria quase um processo autônomo (Dosi, 1988).  Dessa 

forma, é possível observar um path dependence no processo de inovação 

tecnológica, como previsto por Nelson (1995). 

Em contraponto a essa visão, Schmookler (1962) desenvolve a idéia que ficou 

conhecida como demand pull. A tese do demand pull assume que a demanda 

representa um importante papel em determinar tanto a direção como a magnitude da 

atividade inovativa, sendo que, para Schmookler, a demanda seria a principal fonte 

de desenvolvimento tecnológico (Scherer, 1982). Quer dizer, condições econômicas 



 

 

13 

são capazes de influenciar na trajetória tecnológica de uma firma, setor ou país. Dosi 

(1988) mostra que essa teoria pressupõe que unidades produtivas são capazes de 

reconhecer as necessidades de seus consumidores e buscar, por meio do processo 

de inovação tecnológica, a sua solução.  

As teses de technological push e a de demand pull abordam conceitos capazes de 

explicar algumas das diferenças de trajetória tecnológica inter-indústrias, como a 

demanda e características do paradigma tecnológico. Por isso, esses conceitos são 

considerados, pela literatura, determinantes do processo inovativo 4. O ponto 

importante para essa seção é que Dosi (1988) utiliza as idéias acima apresentadas, 

que a princípio seriam concorrentes, como complementares e adiciona ainda alguns 

conceitos novos para descrever o processo de inovação tecnológica.  

Resumidamente, esse processo consiste na existência e percepção de 

oportunidades tecnológicas, que, sob determinadas condições, resultam no 

esforço tecnológico que, como conseqüência, determina à trajetória tecnológica 

e, por fim, altera a estrutura e melhora o desempenho da indústria.  

Dosi (1988) lembra que “(…) a inovação tecnológica envolve a solução de problemas 

(…)” (pp. 1125) Segundo o autor, isso implica que a capacidade de identificar tais 

problemas é específica de cada firma ou setor da economia, dependendo assim do 

estoque de conhecimento disponível. A “identificação de problemas” está associada 

às oportunidades inovativas, que são parte do processo de inovação tecnológica. 

As oportunidades estão relacionadas ao que o autor chama de paradigma 

tecnológico, que é a forma de resolver problemas utilizando o conhecimento base5 

em conjunto com as rotinas de pesquisa. Percebe-se uma natureza cumulativa no 

paradigma, que decorre de sua dependência do estoque de conhecimento 

disponível, dessa forma, um importante path dependence é identificado no processo 

tecnológico. 

As características de technological push e de demand-pull  são responsáveis pelo 

surgimento e pela capacidade de percepção de oportunidades inovativas. Quando 

novos paradigmas são descobertos uma enorme quantidade de oportunidades é 

                                                                 
4 Esses pontos serão tratados em maior profundidade na subseção 2.1.2. 
5 O conhecimento base pode ser dividido em conhecimento codificável e conhecimento tácito ou específico (Dosi, 
1988). O conhecimento codificável é aquele que pode ser transferível e o conhecimento tácito ou específico é 
aquele que “não pode ser escrito na forma de uma receita, e não pode, assim, ser difundido nem na forma de 
informação pública nem particular” (Dosi, 1988, pp.1131). 
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criada e, assim, uma seqüência de inovações é realizada. Além disso, o paradigma 

pode ser direcionado para resolver um determinado problema de escassez na 

economia, respeitando a idéia de Schmookler (1962) de que a demanda cria 

oportunidades de inovação. 

Depois da identificação das oportunidades inovativas é necessário passar para a 

etapa de esforço tecnológico (Dosi, 1988). As oportunidades só se traduzem em 

esforço tecnológico sob algumas condições: o esforço tecnológico irá depender de 

condições institucionais, condições de apropriabilidade do retorno das inovações e 

características da demanda.  

As instituições são importantes, pois permitem a existência de uma ponte entre 

invenção (protótipo) e inovação (produto ou processo comercializável), essa ponte 

ocorre via universidades e/ou agências públicas – bridging institutions – e também 

por meio da criação de algumas condições de apropriabilidade como, por exemplo, 

as patentes.  

No entanto, as firmas não podem se respaldar apenas nas patentes para garantir a 

apropriabilidade de seus investimentos. Levin et al. (1987) realizaram uma extensa 

pesquisa que constatou que as empresas não consideram a patente como a 

principal e mais importante forma de garantir a apropriação do investimento e que 

outras cinco formas de apropriabilidade são freqüentemente usadas pelas empresas: 

(i) segredos, (ii) efeitos da curva de aprendizado, (iii) período de liderança, (iv) 

esforços de vendas, (v) serviços superiores e o custo e tempo necessário para 

duplicação6. 

A última condição para existência de esforço tecnológico é a característica da 

demanda, que está relacionada à capacidade da demanda em absorver um novo 

produto – trata-se da idéia da existência de mercado para esse novo produto. Ou 

seja, se o investimento em P&D é realizado, concluindo-se em um novo produto, 

esse novo produto deve ser comercializável – a demanda deve absorvê-lo – para 

que o investimento realizado tenha retorno positivo. 

De forma resumida tem-se o processo de inovação tecnológica descrito por Dosi 

ilustrado na Figura 1. O surgimento e percepção das oportunidades inovativas é o 

primeiro passo desse processo. As oportunidades dependem do paradigma 
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tecnológico que cada firma ou setor pertence. Em seguida, o processo continua com 

a etapa de investimento em esforço tecnológico, sendo que esta depende das 

bridging institutions, condições de apropriabilidade e características da demanda. A 

soma dessas duas etapas tem como resultado a trajetória tecnológica da firma e/ou 

setor.  

Dessa forma, após o surgimento e percepção das oportunidades inovativas e 

realizado o investimento em esforço tecnológico é possível entender ou prever a 

trajetória tecnológica de um país, setor econômico ou firma. Segundo Dosi (1988) 

essa trajetória é a atividade do processo tecnológico dentro dos trade-offs 

econômicos e tecnológicos definidos pelo paradigma. Ou seja, o paradigma 

tecnológico tem como papel restringir à trajetória já que não é possível inovar em 

áreas fora do conhecimento base atual. 

Visto isso é possível identificar dentro do processo tecnológico alguns de seus 

determinantes descritos pela literatura – as características das firmas e setoriais 

(argumentação desenvolvida nas subseções a seguir). A Figura 1 representa um 

esquema do processo de inovação tecnológica de Dosi (1988). 

                                                                                                                                                                                                           
6 Essa questão da apropriabilidade, assim como o trabalho de Levin et al. (1987), será tratada em maior 
profundidade na subseção 2.1.2. 
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Figura 1 – Processo de Inovação Tecnológica  
Fonte: Elaborado pela autora adaptado de Dosi (1988) 

 

2.1.1 Características das firmas 

Como apresentado na Figura 1 é possível identificar alguns dos determinantes do 

processo tecnológico descritos pela literatura. Um conjunto desses determinantes 

pode ser chamado de características das firmas (Cohen, 1995). Scott (1984 apud 

Cohen, 1995) afirma que quando controlado o tamanho da firma os efeitos fixos 

(características individuais) explicam 50% da variância do P&D. Ou seja, muitos 

autores acreditam que grande parte da P&D pode ser explicada pelas características 

individuais das firmas. No entanto, segundo Cohen (1995) a literatura avançou 

pouco em explicar melhor quais seriam essas características das firmas. 

As características das firmas mais freqüentemente apresentadas como 

determinantes do P&D na literatura são: fluxo de caixa, diversificação, 
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competências7 das firmas e parcerias entre firmas para desenvolvimento do projeto 

de P&D (Cohen, 1995). 

O fluxo de caixa representaria a capacidade interna da firma de se autofinanciar. 

Como o mercado de capitais é imperfeito, muitas vezes as firmas devem recorrer a 

fundos próprios para investir nos projetos de P&D. Existem duas razões para que o 

financiamento de projetos de P&D seja complicado: a primeira é que é necessário 

garantir uma forma de pagamento do empréstimo caso o projeto não dê certo8; e o 

segundo motivo é que as firmas não querem dispor de muitos detalhes sobre o 

projeto que estão realizando para as instituições financeiras a fim de evitar 

vazamento de informações para seus rivais e isso também pode complicar a 

aceitação de um pedido de empréstimo (Kamien e Schwartz, 1978). 

Apesar dos argumentos acima apresentados, não existe consenso a respeito do 

impacto do fluxo de caixa no processo inovativo. Alguns autores criticam a 

capacidade dessa variável em medir, de fato , a disposição de autofinanciamento de 

uma firma e, outros argumentam que o fato de o fluxo de caixa impactar 

positivamente no P&D pode ser resultado da lucratividade de P&Ds anteriores, 

gerando um problema de causalidade (Cohen, 1995). 

A segunda característica da firma considerada como um determinante do processo 

de inovação tecnológica relacionada por Cohen (1995) é a diversificação. Segundo o 

autor, firmas diversificadas têm mais capacidade de explorar novos conhecimentos. 

Sendo assim, sob o arcabouço teórico de Dosi (1988) apresentado anteriormente, a 

diversificação permitiria uma melhor percepção e aproveitamento das oportunidades 

inovativas, pois, de certa forma, aperfeiçoaria ou ampliaria o conhecimento base da 

firma. Apesar desses argumentos, não existem resultados robustos que comprovem 

essa relação positiva entre diversificação e esforço inovativo na literatura (Cohen, 

1995). 

A terceira fonte de inovação específica às firmas são as chamadas competências. 

No processo tecnológico descrito por Dosi (1988) já fica clara a importância das 

competências, elas podem ser relacionadas com o conhecimento tácito da firma 

(parte do conhecimento base). O conhecimento tácito é descrito por Dosi (1988) 

                                                                 
7 Tradução para capabilities. 
8 Os projetos de P&D têm elevados riscos associados, a probabilidade de retorno é desconhecida. 
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como o conhecimento individual ou de um grupo que é intransferível, dificilmente 

definível, por isso, pode ser considerada uma competência. 

Teece et al. (1997) definem que a habilidade de encontrar e utilizar novas formas de 

vantagens competitivas são as competências dinâmicas das firmas. A posição da 

firma é determinada pelo aprendizado, pelos ativos específicos que possui, como 

ativos tecnológicos, e pela fronteira da firma. Existe uma dependência na trajetória 

da firma, dependendo de sua posição atual e dos caminhos percorridos 

anteriormente. Dessa forma, as oportunidades de aprendizado são próximas das 

atividades previamente desenvolvidas.  

A competência é uma variável difícil de mensurar em um estudo empírico, sendo que 

é, muitas vezes, não observável. Assim, Cohen (1995) relata que apenas um 

progresso modesto foi realizado na tentativa de entender o papel ou a importância 

das competências no processo de inovação tecnológica.  

A parceria entre firmas para desenvolvimento de projetos de P&D ou divisão do 

trabalho (Cohen, 1995) é considerada pela literatura muito importante para o avanço 

tecnológico. As inovações são geralmente realizadas em parceria com outras firmas 

ou outras instituições para aumentar a eficiência dos projetos em P&D (Cohen, 

1995). A divisão do trabalho pode ser facilmente identificada no processo de 

inovação tecnológica de Dosi (1988): faz parte da segunda etapa da trajetória 

tecnológica – o esforço inovativo. Como descrito pelo autor, as instituições têm 

importante papel para viabilizar os gastos em P&D, já que estas possibilitam a ponte 

invenção – inovação. É possível imaginar que a parceria de firmas com instituições 

ligadas à ciência aumente a probabilidade de retorno do investimento, já que 

também amplia a capacidade de reconhecer e aproveitar uma oportunidade 

inovativa. 

Assim como as competências das firmas, o estudo do impacto da divisão do trabalho 

no P&D ainda é muito recente e deve ganhar maior espaço nas futuras pesquisas 

(Cohen, 1995). 

2.1.2 Características das setoriais 

As características setoriais, o segundo grupo de determinantes do processo de 

inovação tecnológica, são capazes de explicar diferenças de projetos/gastos em 



 

 

19 

P&D entre indústrias diferentes. As características setoriais mais presentes na 

literatura são separadas em três conjuntos: demanda, oportunidades e 

apropriabilidade (Cohen, 1995). 

Como visto anteriormente  na seção 2.1, Schmookler (1962) desenvolve a idéia de 

demand pull que considera que o progresso tecnológico é resultado da demanda. O 

autor mostra que o processo de inovação tecnológica é endógeno, já que 

consumidores podem influenciar a alocação de recursos para inovação através dos 

mecanismos de mercado.  

Conforme já visto na seção 1.1 a demanda pode criar novas oportunidades 

inovativas, cabendo às empresas perceberem e aproveitarem essas oportunidades. 

Dessa forma, é possível entender que a demanda é um determinante do processo 

inovativo. No entanto, a demanda é um determinante a ser considerado, mas não o 

único e nem o mais importante como previsto por Schmookler (Cohen, 1995). 

Cohen (1995) mostra que diferenças entre indús trias podem ser explicadas por duas 

características da demanda9: tamanho do mercado e elasticidade-preço da 

demanda. A primeira característica está relacionada ao retorno do investimento em 

P&D – quanto maior o tamanho do mercado maior a capacidade de vendas de um 

produto/processo novo.  

Kamien e Schwartz (1970 apud Cohen, 1995) mostram que a elasticidade-preço da 

demanda opera em dois sentidos: quando a inovação é de processo os ganhos da 

redução de custo são maiores quando a demanda é elástica; quando a inovação é 

de produto o retorno será maior no caso de demanda inelástica. Além disso, é 

possível supor que as elasticidades diminuam conformem inovações sejam 

introduzidas nos mercados10. Adicionalmente, tem-se que quanto maior o mercado 

(ou demanda), maiores os gastos com P&D totais e por firma (Dasgupta e Stiglitz, 

1980). Esses argumentos se encaixam no papel da demanda em promover o esforço 

tecnológico (2ª etapa do processo inovativo de Dosi, 1988). 

                                                                 
9 Lembrando que essa conclusão foi retirada por Cohen (1995) de diversos trabalhos que buscaram entender o 
papel da demanda no processo de inovação tecnológica. 
10 Quanto mais sensível for a demanda a uma inovação, mais inelástica a demanda ficará após  a introdução 
desse novo produto.  
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A segunda característica setorial destacada por Cohen (1995) é a chamada de 

“oportunidade tecnológica”11. As oportunidades tecnológicas são interpretadas como 

sendo as condições dinâmicas da oferta relacionadas com o avanço científico e 

conhecimento tecnológico, ou seja, possibilidades de traduzir pesquisa em novas 

tecnologias (Scherer, 1965). 

A descoberta em uma área geralmente cria novos problemas técnicos, gerando a 

necessidade de um maior esforço inovativo (Cohen, 1995). Dessa forma, existe uma 

tendência das tecnologias desenvolverem uma “trajetória natural” (Nelson e Winter, 

1982)12. A ciência limita o conjunto de possibilidades que um pesquisador pode 

buscar, por isso, quando uma indústria está próxima a um conhecimento 

específico/técnico/científico os conjuntos de objetivos são reduzidos e isso aumenta 

a quantidade de problemas passíveis de identificação e solução (Cohen, 1995). Em 

síntese, ao trabalhar lado a lado com a ciência e a tecnologia, a indústria reduz as 

incertezas associadas ao processo de inovação tecnológica e, por isso, a propensão 

a investir em P&D é maior, pois as oportunidades inovativas são maiores ou mais 

abundantes. 

Segundo Scherer (1965) e Cohen (1995), a oportunidade tecnológica é um dos 

principais fatores que explicam diferenças de gastos em P&D ou mesmo resultados 

do processo inovativo entre setores. Assim, o autor afirma que é consenso na 

literatura que para algumas indústrias o processo de inovação tecnológica é mais 

fácil ou menos custoso do que para outras, mas não existe consenso em como 

operacionalizar as oportunidades inovativas de forma a quantificá-las e utilizá-las em 

estudos empíricos. 

Scherer (1965) desenvolve uma primeira classificação setorial com base na 

proximidade do setor ao paradigma tecnológico13. A lógica do autor é a seguinte: a 

indústria de alimentos, por exemplo, tem uma fronteira de possibilidades de 

inovações muito limitada, por isso, não se pode esperar elevados gastos em P&D 

para esse setor. No entanto, indústrias químicas têm muito mais oportunidades 

                                                                 
11 Esse conceito de oportunidade e o anterior apresentado por Dosi (1988) são iguais e o papel das 
oportunidades tecnológicas no processo inovativo é semelhante. Para Dosi (1988) as oportunidades são 
condições necessárias, mas não suficientes para o processo inovativo, para os autores a seguir elas são o 
principal determinante do P&D. Quer dizer, o resultado é o mesmo, apenas o tratamento é um pouco diferente. 
12 A idéia de oportunidades inovativas está ligada ao paradigma do technological push descrito na seção 2.1. 
13 Proximidade do paradigma tecnológico é a forma que Dosi (1988) se referiria a esse argumento de Scherer 
(1965). 
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tecnológicas pelo fato de estarem próximas ao paradigma da ciência e, por esse 

motivo, esperam-se elevados gastos em P&D.  

Com base nessa argumentação, Pavitt (1984 apud Dosi,1988) define quatro grupos 

de setores que apresentariam estruturas de mudança tecnológica diferentes. Essa 

classificação leva em consideração outras características além da proximidade ao 

paradigma tecnológico proposto por Scherer (1965). Segundo Dosi (1988) a 

taxonomia de Pavitt (1984) é inovadora, pois tenta entender o porquê da existência 

de diferentes oportunidades tecnológicas entre setores além da questão da 

proximidade do paradigma.  

Por meio dessa classificação descrita na Tabela 1, Pavitt (1984) conclui que em 

setores como os dominados pelos fornecedores a geração de oportunidades e os 

gastos em P&D são limitados (Dosi, 1988). No caso dos setores marcados por 

fornecedores especializados observam-se muitas oportunidades, mas que são 

exploradas de uma forma informal e, por isso, a atividade de P&D é reduzida. Já as 

firmas pertencentes a setores intensivos em escala desenvolvem internamente 

grande parte dos gastos em P&D, sendo que esses são elevados. Por fim, os 

setores baseados na ciência dispõem de muitas oportunidades inovativas e os 

projetos de P&D são realizados internamente de forma organizada e formalizada. 

Importante ressaltar que essa categorização setorial nada mais é do que uma proxy 

para oportunidade tecnológica e, por isso, também teria um elevado poder 

explicativo da variância do P&D (Levin et al., 1985) 
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SETORES 
CARACTERÍSTICAS DO 

PROCESSO DE INOVAÇÃO 
EXEMPLO 

Setores 

dominados 

pelos 

fornecedores14 

O processo inovativo ocorre por 

meio da difusão de inovações de 

outros setores. 

Agricultura, têxtil, couro, 

impressão, publicação, 

fabricação de metais 

básicos e etc. 

Fornecedores 

especializados 

O processo inovativo é dado 

pela demanda dos clientes das 

empresas inovadoras. Com 

firmas com muitos 

conhecimentos especializados e 

tácitos, sendo que elas tendem a 

ser pequenas, mas que se 

relacionam com grandes 

corporações, com isso, as 

oportunidades. 

Engenharia de máquinas e 

equipamentos 

Setores 

intensivos em 

escala 

Firmas com economias de 

escala importantes, por isso as 

são grandes. 

Equipamentos de 

transporte, produtos 

duráveis, produtos 

alimentares, vidros e 

cimentos. 

Setores 

baseados na 

ciência 

Setores próximos aos 

paradigmas tecnológicos 

(avanços científicos) 

Produtos eletrônicos, 

químicos, farmacêuticos e 

aeronaves. 

Tabela 1. Taxonomia de Pavitt (1984) 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Pavitt (1984 apud Dosi, 1988) 

 

Atividades como as de P&D – baseadas em conhecimento – sofrem de três 

problemas de falhas de mercado: indivisibilidade, incerteza e externalidade (Geroski, 

1995). A indivisibilidade está relacionada aos elevados custos fixos de set-up e 

                                                                 
14 Tradução livre de “Supplier-dominated” Sectors. 
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economias de escala relacionadas a essas atividades. Além disso, como já tratado 

anteriormente, todo investimento em P&D tem elevados riscos associados, já que a 

probabilidade de descobrir um novo produto ou processo é desconhecida, por isso 

as atividades de P&D sofrem da segunda falha de mercado descrita por Geroski 

(1995): a incerteza.  

Ainda segundo o autor, a terceira fonte de falha de mercado é a externalidade, 

porque o conhecimento tem características de bem público. Essa característica gera 

dois problemas para as empresas que investem em P&D: o primeiro é que 

conhecimento é um bem não escasso, portanto, a partir do momento que é 

transmitido irá permanecer em circulação; o segundo problema é que só é possível 

dar valor a uma nova idéia quando os compradores têm informações suficientes 

sobre ela, o que implica possibilidade de cópia ou disseminação dessa idéia ou 

poucos incentivos a buscar essa nova idéia pela dificuldade de comercialização. 

Na mesma linha de Geroski (1995), Cohen (1995) mostra que, muitas vezes, o 

conhecimento pode ser transmitido a um baixo custo e, uma vez disponível, pode ser 

utilizado também a baixo custo 15. Por isso, as condições de apropriabilidade têm 

importante papel no processo de inovação tecnológica de Dosi (1988) são condições 

necessárias para que as empresas invistam em P&D, uma vez que constituem 

determinantes do esforço tecnológico.  

Como já mencionado anteriormente, Levin et al. (1987) fizeram uma extensa 

pesquisa para entender quais são as possíveis/principais formas de garantir o 

retorno do investimento em esforço tecnológico. Seis principais formas foram 

encontradas: (i) patentes, (ii) segredos, (iii) efeitos da curva de aprendizado, (iv) 

período de liderança, (v) esforços de vendas, (vi) serviços superiores e o custo e 

tempo necessário para duplicação.  

Os autores mostram que a lei de patentes não é a forma de apropriação preferida 

dos empresários, existem outros métodos que seriam superiores e que são mais 

utilizados pelas empresas. As patentes foram formuladas com o intuito de garantir 

perfeita apropriabilidade do investimento em P&D, mas na prática elas têm 

problemas como qualquer outra forma de apropriação. Na maior parte das vezes, as 

patentes apenas são utilizadas no caso de uma inovação com conhecimento 

                                                                 
15 Isso vale para o caso do conhecimento codificável e não para o tácito (descritos por Dosi, 1988).  



 

 

24 

codificável, além disso, elas possibilitam o invent around, ou seja, mesmo não tendo 

as mesmas especificações técnicas, os produtos podem ser copiados mudando 

apenas alguns detalhes para não infringir a patente (Cohen, 1995). Adicionalmente, 

também é possível inferir que o escopo de proteção de uma patente pode aumentar 

os incentivos à inovação para os concorrentes. E, por fim, a viabilização de patentes 

é algo bem complicado para alguns setores, pois existe um custo de enforcement 

que pode variar conforme o setor em questão. 

Levin et al. (1987) concluem em sua pesquisa que outras formas de apropriação são 

mais eficientes dependendo do tipo de inovação. A pesquisa concluiu que, para 

novos processos os segredos, o período de liderança e as vantagens da curva de 

aprendizado são mais capazes de garantir o retorno do investimento. No caso de 

inovação de produtos, as patentes, curva de aprendizado, período de liderança e 

esforços de vendas e serviços superiores seriam as formas mais apropriadas. Para 

os autores a patente é, muitas vezes, um mecanismo complementar de proteção das 

firmas. 

No entanto, para Geroski (1995) esses problemas relacionados a questões de 

apropriabilidade não são tão severos quanto como é apontado por Levin et al (1987). 

Sabe-se que esses problemas estão relacionados ao fato de o conhecimento e/ou 

informação ter baixos custos de transmissão, mas esses custos podem ser 

aumentados pelo inovador. O quanto que os agentes precisam saber a respeito da 

inovação para usá-la ou compra-la pode ser atenuado e, assim, o inovador pode 

controlar melhor o mercado (Geroski, 1995).  

Apesar de ter significativa importância na explicação dos determinantes do P&D, as 

três características setoriais tratadas nessa subseção ainda foram pouco 

desenvolvidas empiricamente e deveriam ser mais estudadas para possibilitar o 

surgimento de um consenso na literatura a respeito de sua importância 

(Cohen,1995). 

Essa dissertação levará em consideração uma das três características setoriais 

tratadas nessa subseção: as oportunidades tecnológicas. Elas serão controladas a 

fim de evitar a superestimação da relação estrutura de mercado e esforço 

tecnológico (foco do trabalho). As outras duas características setoriais não serão 

tratadas devido à dificuldade de quantificação das mesmas.  
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2.2 Hipóteses Schumpeterianas: relação entre tamanho da firma e esforço 

tecnológico 

As hipóteses schumpeterianas derivam da leitura literal de duas obras de 

Schumpeter: “Teoria do Desenvolvimento Econômico” e “Capitalismo, Socialismo e 

Democracia”. Elas representam determinantes importantes do processo de inovação 

tecnológica e/ou causadores do esforço tecnológico. Schumpeter argumentou que 

grandes firmas em mercados concentrados são a máquina para o progresso 

tecnológico (Cohen, 1995). Portanto, seriam duas as hipóteses schumpeterianas: 

tamanho e poder de mercado das firmas16. No entanto, Schumpeter não deixa clara 

a diferença entre o impacto do tamanho da firma e da estrutura de mercado nas 

inovações, portanto, as hipóteses schumpeterianas são interpretações dos trabalhos 

de Schumpeter (Baldwin e Scott, 1991). 

O foco dessa seção é explicar qual seria o papel do tamanho da firma no processo 

tecnológico e o que pode ser considerado consenso na literatura com relação a esse 

tema. Será utilizado como base para essa revisão o texto de Cohen (1995), contido 

no Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change, que faz um 

extenso resumo de argumentos e trabalhos empíricos já realizados até então na 

literatura. O papel da estrutura de mercado (ou poder de mercado) no processo 

inovativo é central nessa dissertação, portanto, será tratado em profundidade no 

Capítulo 3. 

Cohen (1995) encontra cinco justificativas na literatura que explicam a vantagem da 

grande firma no processo de inovação tecnológica. Segundo o autor, a primeira está 

relacionada com a idéia de que existem imperfeições no mercado de capitais e, por 

isso, as grandes firmas teriam vantagens já que tamanho é correlacionado com a 

capacidade de financiamento interno das firmas. Essas imperfeições do mercado de 

capitais, já tratadas anteriormente, são utilizadas no trabalho de Kamien e Schwartz 

(1978), que encontram duas razões para esse problema, a primeira está relacionada 

com o risco do projeto de P&D e a segunda com a segurança das informações dos 

projetos de P&D da firma em questão. 

                                                                 
16 Pode-se dizer que a leitura feita de Schumpeter para a definição das hipóteses schumpeterianas seriam 
leituras literais. Mas mesmo assim, a literatura sempre usa esse termo (hipóteses schumperianas) para se referir 
à relação entre P&D, tamanho e concentração. 
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O segundo argumento encontrado no trabalho de Cohen (1995) é também descrito 

por Link (1980) e se trata da necessidade da existência de grandes firmas para que 

o processo de destruição criadora tenha sucesso. Isso ocorreria porque as grandes 

firmas provêm de economias de escala na produção e no processo inovativo, 

tornando o investimento em esforço tecnológico mais viável e/ou provável. 

O processo de inovação tecnológica tem economias de escala, pois contém ativos 

intangíveis. Essa característica implica quanto maior o investimento em P&D maior o 

retorno esperado da inovação. Além disso, existe um efeito indireto do tamanho da 

firma: é preciso um certo tamanho para justificar os esforços inovativos (Baldwin e 

Scott, 1991). 

Outra justificativa é que, quanto maior o mercado associado à inovação, maior a 

capacidade de a firma diluir os custos fixos do processo de inovação. Assim, como 

firmas grandes devem ter um mercado maior, essas teriam vantagens no processo 

tecnológico (Cohen, 1995).  

Além disso, Acs e Audretsch (1987) lembram que alguns autores, como Galbraith 

(1965) e Scherer (1980), ressaltam que os projetos de P&D têm economias de 

escopo devido a economias de escala que ocorrem em outras partes da firma. 

Cohen (1995) coloca isso como o quarto argumento a favor da vantagem da grande 

firma no processo de inovação. Esse argumento trata da existência de 

complementaridades entre algumas atividades fora do projeto de P&D de uma firma, 

como marketing e planejamento financeiro, o que seria uma vantagem do tipo de 

economias de escopo e existiriam em maior abundância nas grandes firmas já que 

essas são mais capazes de desenvolver esses tipos de atividades complementares. 

A última justificativa de Cohen (1995) está associada ao risco do processo inovativo, 

cujos efeitos seriam atenuados conforme o tamanho da firma aumenta. A atividade 

tecnológica está sujeita a elevados riscos, de tal modo que os gastos em P&D não 

serão necessariamente traduzidos em sucesso inovativo . Isso porque existe uma 

probabilidade de se alcançar o objetivo nesse processo, sendo que essa 

probabilidade é desconhecida e varia caso a caso (Tirole, 1988). Dessa forma, os 

autores argumentam que, como as empresas maiores podem ser mais diversificadas 
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ou apresentam economias de escala ou escopo no processo inovativo, estas teriam 

melhores condições em absorver esse risco do que empresas pequenas17. 

A idéia da relação positiva entre P&D e tamanho da firma é muito disseminada, tanto 

na academia quanto entre os policymakers (Cohen e Klepper, 1996). No entanto, 

alguns autores não concordam com essa visão. Cohen (1995) relaciona alguns 

desses argumentos. Segundo críticos das hipóteses schumpeterinas, quando a firma 

cresce a eficiência gerencial é comprometida (ou por motivo de redução do controle 

gerencial ou por aumento da burocracia) e, por isso, a firma perde o seu foco no 

projeto de P&D. Um segundo argumento encontrado é que grandes companhias 

seriam mais conservadoras do que as pequenas reduzindo a propensão à atividade 

inovativa18. 

Acs e Audretsch (1987) apresentam uma interpretação diferente das hipóteses 

schumpeterianas. Os autores acreditam que grandes firmas em mercados 

concentrados apresentam vantagem no processo inovativo porque estas seriam 

capazes de impor significantes barreiras à entrada, enquanto as firmas pequenas 

teriam vantagens quando situadas em mercados concorrenciais. Segundo os 

autores, a literatura encontra três aspectos que interfeririam na suposta vantagem 

das grandes firmas no processo de inovação tecnológica: distribuição do tamanho da 

firma, existência de barreiras à entrada e o estágio em que a firma se encontra no 

ciclo de vida tecnológico. 

Mesmo com toda a controvérsia, Cohen (1995) descreve inúmeros trabalhos 

empíricos desenvolvidos ao longo de muitos anos e a maior parte deles comprova a 

relação positiva entre tamanho da firma e P&D. No entanto, existem inúmeras 

críticas a esses trabalhos, como o autor aponta: viés da amostra por excluir as 

firmas que não gastam em P&D, não utilização de variáveis de controle importantes, 

como as características setoriais e das firmas, etc. Mas, em geral, o resultado é que 

a P&D cresce monotonicamente com o tamanho da firma (Cohen 1995, Cohen e 

Klepper 1996).  

                                                                 
17 Existem soluções para esse tipo de problema como private equity que permite pequenas empresas captarem 
capital para algumas atividades, como as inovativas. 
18 Cohen (1995) lembra que Schumpeter também considera que grandes empresas teriam uma maior burocracia 
e que isso seria um desincentivo a inovar. Isso é mais um motivo para questionar a associação à Schumpeter da 
hipótese de causalidade entre tamanho das firmas e inovação tecnológica. 
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O que os autores (Cohen 1995, Cohen e Klepper 1996) ressaltam é que quando o 

efeito do tamanho/P&D é controlado com variáveis específicas da firma ou indústria 

(oportunidades, apropriabilidade, competências19), seu impacto no P&D, muitas 

vezes, é reduzido, tornando-se quase irrelevante. 

Resumindo os muitos resultados encontrados pela literatura, tem-se que a inovação 

cresce monotonicamente e proporcionalmente com o tamanho da firma entre as 

firmas que têm projetos de P&D. No entanto, o número de inovações cresce menos 

que proporcionalmente com o tamanho, portanto, a produtividade dos projetos de 

P&D decresce com o tamanho 20 (Cohen, 1995). 

Para explicar essa relação um tanto contra-intuitiva, Cohen e Klepper (1996) 

propõem uma explicação baseada na capacidade de dispersão de custos21, ou seja, 

como os custos fixos da inovação são distribuídos nas firmas grandes e pequenas. 

Segundo os autores, quanto maior a produção de uma unidade da firma no momento 

em que o investimento em P&D é realizado, maior a produção futura e, então, 

menores serão os custos fixos médios da inovação. Isso implica que, quanto maior o 

tamanho da firma, maior o retorno de P&D, o que induz a um maior gasto em P&D 

(Cohen, 1995).  

Sendo assim, como as grandes firmas têm maior retorno devido à dispersão de 

custos, elas estarão mais abaixo na curva de produtividade marginal da inovação22 

do que as firmas menores e, assim, estarão sujeitas a uma menor produtividade 

média da atividade de P&D (Cohen, 1995). 

Contrariamente do que pode parecer, isso não é uma desvantagem para a firma 

grande (Cohen, 1995). Pelo contrário, isso mostra que as firmas grandes têm maior 

capacidade de lucrar no processo de inovação tecnológica, o que permite a 

realização de uma quantidade maior de projetos de P&D. 

São poucos os trabalhos sobre relação do tamanho da firma com as atividades de 

P&D que se preocupam com um provável problema de causalidade entre essas 

duas variáveis (Cohen, 1995). Vale lembrar que o próprio Schumpeter (1942) afirma 

                                                                 
19 As características descritas nas subseções 2.1.1 e 2.1.2. 
20 Por exemplo: o P&D cresce conforme o tamanho da firma cresce, mas o número de patentes ou inovações 
geradas por dólar de P&D decresce com o tamanho da firma (Cohen e Klepper, 1996). Por isso, se diz que a 
produtividade do P&D nas grandes firmas é menor do que nas pequenas.  
21 Tradução livre de “R&D cost spreading”. 
22 A curva de produtividade marginal da inovação é decrescente (Cohen e Klepper, 1996). 



 

 

29 

que existiria um problema dessa natureza na economia. O processo de destruição 

criadora, proposto por ele para explicar o comportamento das firmas no capitalismo, 

subentende uma dinâmica que dificultaria a identificação da relação causal entre 

variáveis. A destruição criadora permite que a inovação altere a  estrutura pré-

existente, ou seja, a substituição do novo pelo velho pode alterar estrutura das 

firmas do mercado em questão, pode tornar firmas grandes maiores ou fazer com 

que firmas pequenas cresçam muito ultrapassando a anterior maior firma do 

mercado. 

Portanto, ainda existem alguns pontos em aberto com relação às vantagens da 

grande firma no processo de inovação tecnológica. Sabe-se que a relação entre 

tamanho e P&D é positiva, mas a magnitude desse efeito ainda é discutida. Além 

disso, existe um problema de causalidade entre tamanho e P&D, que está claro no 

trabalho de Schumpeter (1942), mas não é tratado na literatura. É necessário 

entender a direção dessa causalidade no curto e longo prazo e realizar testes 

estatísticos que levem em consideração esse problema para poder obter conclusões 

mais completas para essas questões. 

Como já explicado anteriormente, essa dissertação trata da relação entre o esforço 

inovativo e a estrutura de mercado. No entanto, com base na literatura apresentada, 

não se pode deixar de lado a relação entre tamanho da firma e P&D. Portanto, essa 

dissertação utilizará como variável de controle, o tamanho médio das firmas do 

setor, com a hipótese de que quanto maior o setor, maior o investimento em P&D 

nesse setor. Ademais, é necessária a realização de testes para entender e, 

eventualmente, controlar o problema de causalidade que poderá existir entre essas 

duas variáveis (P&D e tamanho). 

2.3 Política Antitruste sob a perspectiva da Economia da Inovação  

As seções anteriores trataram do processo tecnológico e buscaram entender alguns 

determinantes ou condicionantes do esforço tecnológico. Vale ressaltar que o tema 

central desse trabalho é entender o impacto da estrutura de mercado (ou mais 

especificamente da concentração) no esforço tecnológico. Por isso, destaca-se a 

importância de estudar a Política Antitruste sob esse contexto, já que esta tem como 

foco, pelo menos em parte de sua análise, a concorrência dos mercados.  
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Para parte da literatura, o objetivo da política antitruste é promover o bem-estar 

econômico, sendo esse conquistado por meio da melhoria da eficiência econômica 

(Jorde e Teece, 1992a). Uma política que busca a eficiência econômica aumenta a 

riqueza e bem-estar para o conjunto dos produtores e consumidores da sociedade 

(Goldberg, 2006). 

A eficiência econômica pode ser dividida em três diferentes tipos: i) a primeira é a 

eficiência produtiva que implica em operar em uma dada fronteira de possibilidades 

de produção, minimizando custos de produção; ii) adicionalmente, tem-se a 

eficiência alocativa, que implica em alocar ou distribuir os recursos na sociedade de 

forma ótima na sociedade; iii) e, por fim, a eficiência dinâmica que é apresentada 

convencionalmente como o trade-off entre bem-estar corrente e futuro (Possas et al., 

1996). Também é definida como sendo a alocação ótima de Pareto entre o presente 

e o futuro (Baumol e Ordover,1992). 

Motta (2004) aplica essas definições de eficiências para o caso do monopólio. O 

poder de mercado causa ineficiências produtivas porque a firma detentora desse 

poder não tem tantos incentivos em adotar as melhores tecnologias existentes 

quanto firmas em mercados concorrenciais, por isso, o custo de produção de um 

monopólio não é minimizado. Uma estrutura de mercado concentrada também gera 

ineficiências alocativas, já que o preço cobrado por essas firmas é maior do que o 

custo marginal, criando o peso-morto e, assim, reduzindo o bem-estar da sociedade. 

E, por fim, o autor afirma que o monopólio também gera ineficiências dinâmicas, pois 

não teria incentivos a inovar, mas lembra que essa relação entre concentração e 

inovação não é linear23. 

Para atingir essas eficiências, a Política Antitruste tem como base de conhecimento 

o paradigma da Estrutura-Conduta-Desempenho (ECD)24. Scherer e Ross (1989) 

descrevem esse paradigma da seguinte forma: as condições básicas de oferta e 

                                                                 
23 A relação entre estrutura de mercado e inovação, ou eficiência dinâmica, será discutida mais a fundo no 
Capítulo 3 a seguir. 
24 Paradigma desenvolvido entre as décadas de 40 e 50 e tem como principais “fundadores” Mason (1949) e 
Bain (1959), conhecidos como Harvard Tradition. 
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demanda definem a estrutura de mercado, que, por sua vez, determina a conduta 

da firma, e esta, por fim, resulta no desempenho da indústria como um todo25.  

É possível encontrar uma relação entre a ECD e a microeconomia tradicional 

quando se trata de Teoria Antitruste. Sabe-se que, pela microeconomia tradicional, a 

concorrência perfeita é a forma mais eficiente  de alocação de recursos, ela é 

necessária para que haja disciplina de preços e eficiência econômica, ou seja, ela 

gera máximo de bem-estar para a sociedade. Pela visão da ECD, a concorrência 

perfeita é uma estrutura de mercado que impossibilita qualquer conduta 

anticoncorrencial por parte das firmas nela inseridas e, assim, tem como equilíbrio 

preços e quantidades ótimas, melhorando o desempenho do mercado26 como um 

todo.  

No entanto, existem casos em que a estrutura eficiente (ou única possível) de 

mercado é uma estrutura concentrada. Um desses casos é reconhecido pela teoria 

tradicional como monopólio natural e acontece devido a condições de oferta e 

demanda específicas. A conseqüência dessas condições é uma elevada escala 

mínima eficiente, o que implica que apenas poucas empresas “cabem” no mercado. 

Nesse caso, observam-se elevadas economias de escala, elevados custos fixos e 

baixos custos marginais, o que a obriga a firma a fixar preço igual a custo médio 

para não incorrer em prejuízos. Nessas condições, o monopólio natural é um caso 

de estrutura de mercado que permite eficiência produtiva, mas que não é eficiente 

em termos alocativos. 

Excluído o caso de monopólios naturais, mercados concentrados (monopólios ou 

oligopólios) são, em geral, vistos como arranjos ineficientes do ponto de vista social, 

pois permitem o exercício de poder de mercado das firmas em posição dominante, 

sendo que esse poder pode ser traduzido em maiores preços, menores quantidades 

e criação ou aumento do peso-morto na economia. 

                                                                 
25 Scherer e Ross (1989) explicam que as condições básicas de oferta podem ser vistas como disponibilidade de 
matéria-prima, tecnologia, ambiente institucional e características do produto e as condições básicas da 
demanda são: a elasticidade-preço, existência de produtos substitutos, sistema de financiamento e distribuição 
de renda. Por estrutura entende-se número de ofertantes, grau de diferenciação do produto, estrutura de custo, 
grau de integração vertical com fornecedores e assim por diante. A conduta de uma firma pode ser definida como 
sua política de preço, P&D, investimentos, propaganda entre outros. E, finalmente, o desempenho da indústria 
pode ser medido pelas eficiências econômicas (produtiva e alocativa), razão entre preços e custos, variedade de 
produtos, taxa de inovação, lucros e distribuição.  
26 O melhor desempenho de mercado pode ser entendido como os consumidores usufruindo os benefícios das 
condutas concorrenciais.  
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Assim, Goldberg (2006) afirma que o objetivo da política antitruste é “evitar que o 

poder de mercado cause redução artificial na quantidade de bens e serviços 

ofertados, representada pelo conhecido triângulo de peso-morto dos economistas”27. 

Pelo autor, a idéia é que o poder de mercado destrói riqueza através da criação de 

peso-morto e que a política antitruste teria o dever de mitigar esse efeito sobre a 

sociedade.  

Dessa forma, percebe-se que o arcabouço teórico que envolve a política antitruste 

valoriza a concorrência perfeita e sua provisão de maiores eficiências e, de certa 

forma, pune a concentração de mercado por piorar a desempenho da indústria como 

um todo. Essa visão irá influenciar a forma como as agências em questão tratarão 

esses problemas e como definirão seus objetivos. 

No entanto, para muitos, as agências antitruste têm dificuldades em analisar uma 

parte importante da eficiência econômica: a eficiência dinâmica. Considerando 

essa crítica verdadeira, não se pode afirmar que as agências são capazes de tratar 

da eficiência econômica como um todo.  

Mas porque a eficiência dinâmica é tão importante para a política antitruste e para a 

economia da inovação?  

Como descrito anteriormente, a eficiência dinâmica revela o trade-off entre bem-

estar atual e futuro. Para Possas et al. (1996), por trás disso está a idéia de que a 

redução das eficiências alocativas atuais podem permitir um aumento dessas 

mesmas eficiências no futuro. Isso aconteceria por meio de redução de custos, 

melhoria na qualidade dos produtos, etc. Sob essa perspectiva, é possível afirmar 

que a eficiência dinâmica é importante do ponto de vista econômico. 

Além disso, sabe-se que a inovação tecnológica é a principal responsável pela 

eficiência dinâmica de uma economia. No entanto, observa-se na literatura 

econômica uma discordância com relação à idéia de que a concorrência perfeita é a 

estrutura de mercado que mais incentiva as inovações. Quer dizer, não existe 

nenhuma evidência de que a promoção da concorrência perfeita aumentará o 

desempenho dinâmico de uma economia. Por isso, percebe-se uma elevada 

                                                                 
27 Goldberg (2006) coloca que a preocupação da política antitruste deve ser a quantidade de bens e serviços 
ofertados e não o preço cobrado, porque preços baixos podem significar poder de mercado dos  compradores 
sobre os fornecedores. Lembrando que observar se o preço está realmente acima de custo marginal é tarefa 
difícil para os órgãos antitruste, pois custo marginal é algo difícil de mensurar. 
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desconfiança nessa literatura com relação ao impacto da política antitruste sobre a 

eficiência dinâmica.  

Para Jorde e Teece (1992a) a política antitruste não é capaz de avaliar a eficiência 

dinâmica devido à sua base de conhecimento associada – a microeconomia 

tradicional. Para os autores a teoria tradicional tem sua análise focada em um único 

período, sendo assim estática. Dasgupta e Stiglitz (1980) afirmam que o 

reconhecimento da importância do processo tecnológico levanta dúvidas com 

relação ao quão adequada é a teoria tradicional para entender as modernas 

economias de mercado e em desenvolver políticas.  

Schumpeter (1942) já criticava a visão estática da teoria tradicional. Como já descrito 

anteriormente, o autor define o capitalismo com uma máquina dinâmica, sendo que 

esse dinamismo é proporcionado pelas inovações, por meio da introdução de novos 

produtos, novos processos ou novas formas organizacionais. A “destruição criadora” 

de Schumpeter (1942) implica em se desfazer do velho e criar o novo. Por isso, o 

autor ainda afirma que a concorrência que se observa nos mercados capitalistas é 

uma concorrência via inovações e não via preços como definida pela teoria 

tradicional. 

Sendo assim, pode-se concluir que a estrutura de mercado é dinamicamente 

alterada por esse processo de “destruição criadora” e que a concorrência que, de 

fato, existe no capitalismo é uma concorrência dinâmica e não estática como modela 

a microeconomia tradicional. Isso pode ser entendido da seguinte forma: uma 

empresa desenvolve algo novo e ganha poder de mercado por isso, a idéia aqui é 

que esse poder de mercado é transitório, pois em seguida uma outra empresa 

desenvolve algo melhor ainda e ganha a posição dominante da primeira. Por esse 

motivo, também se considera difícil entender a relação entre estrutura de mercado e 

esforço inovativo, já que se pode perceber um problema de causalidade28. 

Sob essa perspectiva, Jorde e Teece (1992a) criticam a idéia da promoção da 

concorrência perfeita como objetivo da política antitruste. O que deve ser, de fato, 

promovida é uma concorrência que amplie a eficiência dinâmica, através do 

incentivo às inovações. Além disso, os autores ainda lembram que o poder de 

mercado em uma indústria com elevado grau de mudança tecnológica que, na maior 

                                                                 
28 A relação de causalidade entre estrutura de mercado e esforço inovativo é tratada mais a fundo no capítulo 3. 



 

 

34 

parte das vezes, é transitório. Esse é mais um motivo pelo qual os autores que 

criticam a política antitruste recomendam que esta diminua seu foco na estrutura de 

mercado para focar na promoção de eficiência dinâmica.  

Adicionalmente, pode-se dizer que, justamente devido a essa dinâmica na 

concorrência para alguns mercados, a política antitruste é problemática em três 

aspectos de sua análise: i) em diagnosticar o poder de mercado das firmas; ii) em 

definir o mercado relevante da análise; iii) em diagnosticar uma conduta 

anticoncorrencial (Schmalensee, 2000). 

O problema em calcular o poder de mercado está associado ao grau de 

diferenciação dos produtos de um determinado mercado. Como exemplo tem-se o 

mercado de softwares, nesse caso, toda empresa de sucesso detém algum poder de 

mercado e a prática de discriminação de preço é comum. Além disso, como a 

indústria tem elevados custos fixos associados, o preço está sempre acima do preço 

marginal (Schmalensee, 2000). 

Por esse motivo, essas firmas nunca “passam” no teste do monopolista hipotético, 

que é realizado pelas agências antitruste em casos de concentração (Schmalensee, 

2000). Apesar desse suposto poder de mercado, o autor afirma que este é frágil, 

pois existe o risco da descoberta de um programa superior que facilmente substitui o 

anterior, quer dizer, esse é um mercado com um grau de concorrência dinâmica 

elevado. Sendo assim, no momento em que a agência antitruste não leva em 

consideração a dinâmica envolvida nesse tipo de mercado, ela pode não aprovar um 

ato de concentração que ampliaria a eficiência econômica como um todo. 

Esse argumento também está presente no trabalho de Jorde e Teece (1992a), onde 

os autores mostram que as implicações da análise estática sobre a concorrência são 

grandes quando se trata da definição de mercados relevantes. Para a análise 

antitruste a definição dos mercados é essencial para entender se existe poder de 

mercado ou não. Para os autores, esse padrão de análise pode levar a um cálculo 

errado do poder de mercado quando se trata de indústrias Schumpeterianas (ou 

inovadoras). 

Schmalensee (2000) mostra que a política antitruste tem dificuldades em definir o 

mercado relevante, justamente devido a essa dinâmica apresentada anteriormente. 

Mercados como os de softwares costumam ter produtos que mudam de 
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características rapidamente, o que dificulta a definição de seus substitutos próximos 

e pode levar a um erro no cálculo da participação de mercado das firmas. 

No caso do diagnóstico de uma conduta predatória, as agências antitruste têm 

dificuldades, segundo o autor, porque vêem a atividade de eliminação de 

concorrência como uma prática a ser punida. No entanto, nas indústrias 

Schumpeterianas, a forma de se apropriar dos investimentos realizados para 

desenvolvimento tecnológico é eliminar suas concorrentes. Schmalensee  afirma 

que: “qualquer firma deve excluir as rivais para sobreviver” (2000, pp.194). Essa 

exclusão não é feita, necessariamente, por meio de práticas abusivas, mas de fato 

pode acontecer.  

Sendo assim, é possível concluir que a concorrência, na maior parte dos mercados, 

é uma concorrência dinâmica, via inovações. A concorrência perfeita do livro-texto 

só existe no curto -prazo, por isso, só é capaz de promover as eficiências alocativas 

e produtivas. Dessa forma, a política antitruste é criticada por buscar a concorrência 

perfeita, a qual, possivelmente, pode não ser a estrutura de mercado que promova a 

eficiência dinâmica. Por esse motivo, a política antitruste pode ser prejudicial ao 

bem-estar social quando inibir a inovação e, portanto, a eficiência dinâmica (Jorde e 

Teece, 1992a) 

Visto isso, é possível afirmar que mudanças na base de conhecimento da política 

antitruste são necessárias para que tanto as eficiências estáticas como as dinâmicas 

sejam alcançadas. Ver a concorrência por meio de uma visão Schumpeteriana – 

concorrência dinâmica via inovações – amplia a capacidade das agências em 

promover um aumento do bem-estar social por meio de maiores eficiências 

econômicas. Mas, é importante ressaltar que importantes passos já foram tomados a 

fim de diminuir a controvérsia política antitruste e processo inovativo. 
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3. Estrutura de mercado e esforço tecnológico: uma revisão da literatura 

Esse capítulo trata da relação entre estrutura de mercado e esforço tecnológico. Na 

primeira seção será apresentada a discussão tradicional entre aqueles que 

defendem a existência de uma relação positiva entre poder de mercado e P&D e os 

seus críticos. A seção 3.2 aborda dois modelos que exploram a relação entre essas 

duas variáveis, chegando, a partir de hipóteses e abordagens diferentes, em uma 

relação em U invertido para estrutura de mercado (concorrência) e esforço 

tecnológico. 

3.1 Hipóteses schumpeterianas: relação da estrutura de mercado e esforço 

tecnológico  

Em geral, interpretações das obras de Schumpeter assumem que o autor afirmava 

que as empresas precisariam ser grandes e deveriam gozar de poder de mercado 

para que projetos de P&D fossem desenvolvidos.  

“Under the logic of patent grand, the expectation that successful innovation 
will lead to a monopoly position induces firms to invest in R&D. Now we 
turn the tables to examine a series of hypotheses inspired by Joseph A. 
Schumpeter. They suggest that the possession of monopoly power is 
conductive to innovation in the kind of turbulent environment associated 
with, and often caused by, technological change. The chain of causation is 
said to run from existing market structure to the pace of innovation, though 
it must be recognized at once that there are feedback effects from 
innovation to market structure.” (Scherer e Ross, 1989, pp 630). 

Dessas interpretações, como as de Scherer e Ross (1989), foram elaboradas as 

hipóteses schumpeterianas. A primeira hipótese é que existe uma a relação positiva 

entre o tamanho da firma e esforço inovativo . A segunda é referente à relação 

positiva entre estrutura de mercado e P&D. A primeira foi apresentada em detalhe na 

seção 2.2. A segunda, a qual constitui o tema central de investigação desta 

dissertação, é o objeto deste capítulo.  

Vale lembrar que estrutura de mercado é um conceito amplo, abrange o tipo de 

concorrência de um mercado, os graus de concentração, barreiras à entrada, 

rivalidade das firmas, etc. Sendo assim, muitos autores tratam o problema em 

questão de forma genérica, ou seja, quer identificar a relação entre a estrutura de 

mercado e o esforço inovativo. No entanto, muitas vezes, em especial, nessa 
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dissertação, irá se tratar apenas de uma parte da estrutura de mercado: o grau de 

concentração. Isso porque concentração é a parte da estrutura de mercado que é 

cabível de mensuração através de dados agregados. 

Baldwin e Scott (1991) mostram que a essência do argumento de Schumpeter era 

que o processo de inovação tem elevados riscos, e, por isso, o investimento em P&D 

não será atrativo se não existirem garantias de apropriação do retorno. Segundo os 

autores, Schumpeter afirmou que se a firma não dispuser dessas garantias contra a 

falha do projeto de P&D, ela vai escolher uma estratégia de preço na qual possa 

obter um retorno semelhante. Assim, é possível concluir que poder de mercado seria 

uma pré-condição para a inovação no caso de mercados existentes. (Baldwin e 

Scott, 1991). 

Sob o mesmo arcabouço teórico, alguns autores defendem que o poder de 

monopólio estimula a atividade inovativa, sendo que esse poder pode ser dividido 

entre antecipado e atual (Geroski, 1990). O poder de mercado antecipado está 

relacionado com a capacidade da firma de se apropriar dos ganhos da inovação e, 

pelo menos, cobrir os investimentos realizados. Quer dizer, a empresa inovadora 

poderá usufruir um poder de mercado temporário (até que outra empresa copie esse 

novo produto ou processo) e, assim, obter retorno de seu investimento. 

O poder de mercado atual refere-se à existência de poder de mercado antes da 

inovação e não proveniente da mesma, como no caso anterior. No entanto, a relação 

entre poder de mercado atual e P&D é mais discutida na literatura e não é possível 

afirmar que exista um consenso a respeito de sua relação. Alguns autores defendem 

que existe uma relação positiva entre estrutura de mercado e inovação; outros, em 

contrapartida, defendem que a concorrência plena é a estrutura de mercado que 

mais privilegia a inovação e, por fim, outros autores acreditam que a relação entre 

essas duas variáveis tem um comportamento não linear (Geroski, 1990). 

Um dos argumentos a favor da relação positiva entre estrutura de mercado e 

inovação é baseado na idéia de que as empresas que detêm poder de mercado 

atual teriam maiores lucros acumulados ao longo do tempo e, por isso, teriam 

melhores condições para contratar profissionais mais qualificados, que são 

necessários para o sucesso do processo inovativo (Geroski, 1990). Além disso, a 

acumulação desses lucros extraordinários permitiria o autofinanciamento dos 
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projetos de P&D, muitas vezes necessário devido às imperfeições dos mercados de 

capitais (Cohen, 1995), ou, simplesmente, porque o financiamento externo é mais 

custoso (Geroski, 1990). 

Adicionalmente, alguns autores justificam a relação positiva entre estrutura de 

mercado e P&D pelo fato de que uma firma pertencente a uma estrutura 

oligopolizada se depara com menos incertezas, já que é mais fácil prever o 

comportamento dos rivais (Cohen, 1995). Além disso, o poder de mercado ex-ante 

garante poder de mercado ex-post, argumento associado ao fato de existirem 

maiores facilidades de apropriação dos resultados do esforço tecnológico no caso de 

um mercado concentrado (Cohen, 1995). 

Baumol e Ordover (1992) defendem que existe uma relação positiva entre esforço 

tecnológico e estrutura de mercado29 afirmando que o monopólio é capaz de reduzir 

problemas de free-rider, que é intrínseco ao processo inovativo. Assim, as firmas 

com poder de mercado têm mais incentivos a inovar. Esse problema de free-rider 

existe devido à característica de bem público da pesquisa e da invenção. Em um 

ambiente concorrencial, uma empresa inovadora não vai investir a quantidade ótima 

em P&D, pois ela está mais suscetível a cópias ou “roubo” de idéias. Sob essa 

lógica, tem-se que o monopólio ou o oligopólio sofre menos do problema de free-

rider do processo inovativo 30. 

Além disso, os autores também afirmam que as barreiras à entrada impostas pelas 

economias de escala do processo inovativo são mais facilmente ultrapassadas pelos 

monopólios ou firmas grandes. Afinal, o poder de mercado propicia uma abundância 

financeira maior para o investimento inovativo, sendo que este tem elevados sunk 

costs e riscos de fracasso. 

Por outro lado, outros autores discordam da visão acima apresentada. A inexistência 

de concorrência promove uma relativa “preguiça” e/ou inércia como relação aos 

negócios por parte dos administradores, gerando uma ineficiência x, que significaria 

não promover todo o esforço inovativo possível. Quer dizer, empresas com poder de 

mercado não apresentam uma estrutura de incentivos que induza ao esforço 

tecnológico, por isso a relação entre estrutura de mercado e P&D seria negativa. 
                                                                 
29 Nesse caso, os autores tratam de eficiência dinâmica, mas, como já descrito na seção 2.3 e também defendido 
pelos autores, o P&D é um dos principais responsáveis pela eficiência dinâmica.  
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Adicionalmente, alguns autores lembram que quanto maior o número de firmas 

envolvidas no processo tecnológico, maior a probabilidade de se encontrar novas 

tecnologias, produtos, processos, entre outros (Geroski, 1990). 

Uma terceira justificativa é relativa ao custo de oportunidade da empresa 

monopolista , que conquistou tal posição através de uma inovação, em promover 

mais inovações. Isso porque seu estoque de capital estaria preso a essa tecnologia 

particular e também porque seria pouco atrativo programar uma nova inovação, já 

que esta poderia não ser tão bem sucedida como a anterior (Geroski, 1990).  

Além disso, o ganho marginal da inovação é maior para firmas em mercados 

competitivos do que para monopolistas, o que, comparativamente, poderia ser um 

desincentivo a inovar para a firma com poder de mercado (Levin et al., 1985). 

Outros autores defendem que a relação entre estrutura de mercado e P&D é uma 

relação não linear. Na década de 60 alguns estudos identificaram que essa relação 

não-linear se dava na forma de um U invertido, quer dizer, existiria um nível de 

concentração ótimo que levaria a um maior nível de inovação. Entre os autores 

dessas pesquisas pode-se destacar Scherer e Ross (1989) e Aghion et al. (2002)31.  

Essa relação em U invertido ocorre porque existem forças opostas afetando os 

incentivos a inovar. Em suma, Scherer e Ross (1989) concluem que quanto mais 

rivais no mercado, maiores serão os estímulos a inovar, já que o ganho marginal é 

grande – vantagem de mover primeiro. No entanto, quanto mais empresas no 

mercado, os benefícios são divididos em mais partes, sendo isso um desincentivo a 

inovação (Viscusi et al., 2000). Scherer e Ross (1989) elaboram um modelo teórico 

para o caso de inovações de produto. Esse modelo leva em consideração o tempo 

para inovar e introduzir o produto no mercado e o tempo para o surgimento de 

imitações desse novo produto, sendo esse dependente do número de concorrentes.  

Basicamente, os autores mostram que quanto mais rivais no mercado, mas rápido 

deve ser a introdução desse produto no mercado, já que os concorrentes também 

querem inovar e obter a vantagem de ser o primeiro. Assim, mais inovações serão 

desenvolvidas. No entanto, quanto mais firmas, maior o risco de imitação e, também, 

                                                                                                                                                                                                           
30 Vale lembrar, que o monopólio ainda sofre do problema de free-rider, pois o mercado pode ser rivalizado por 
potenciais entrantes. 
31 Scherer e Ross (1989) desenvolvem um modelo teórico que serve de embasamento para a hipótese de uma 
relação de U invertido entre P&D e estrutura de mercado. O modelo é de rivalidade em P&D e será apresentado 
em profundidade na seção 3.2. 
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menor o tempo para essa imitação ser introduzida no mercado. Isso reduz o ganho 

proveniente da inovação, de modo que, conforme o número de firmas aumente 

menor o incentivo a inovar, podendo chegar ao limite de não compensar o 

investimento. Aghion et al. (2002) elaboram um outro modelo que trata das 

inovações de processo (inovações de redução de custo)32. 

Percebe-se que, apesar da abundante literatura a respeito desse tema, a teoria é 

ambígua (Levin et al, 1985). Podem-se encontrar autores que defendem a relação 

positiva entre estrutura de mercado e P&D, outros que discordam e outros que 

encontram uma relação não linear. Além disso, mesmo essa literatura sendo 

prolífica, não se compara com a quantidade de trabalhos a respeito da relação entre 

tamanho e inovação. Isso acontece porque poder de mercado não é facilmente 

mensurável, já que várias proxies seriam necessárias, tais como, concentração, 

participação no mercado, lucratividade e condições de entrada (Baldwin e Scott, 

1991). Apesar disso, pode-se dizer que a maior parte dos trabalhos empíricos 

encontra uma relação positiva entre concentração e P&D (Cohen, 1995). 

No entanto, muitos autores questionam esses resultados pelo fato de faltarem 

variáveis de controle. O efeito direto entre estrutura e P&D é pequeno, pois o que 

mais explicaria o esforço inovativo seriam questões tecnológicas e institucionais – 

como as características setoriais e das firmas apresentadas no capítulo anterior 

(Levin et al., 1985). Em seu survey, Cohen (1995) afirma que em muitos trabalhos o 

poder explicativo da estrutura de mercado decai muito quando controlados os efeitos 

dessas características, além disso, elas são capazes de explicar grande parte da 

variância dos gastos em P&D.  

Um exemplo disso é o estudo realizado por Levin et al. (1985). Utilizando dados do 

FTC, os autores encontram empiricamente a relação de U invertido entre P&D e 

estrutura de mercado. Nesse caso, o máximo de inovação é atingido quando a soma 

da participação de mercado das quatro maiores empresas (C4) é 0,54. Em seguida 

os autores passam a controlar os efeitos fixos das indústrias, mas isso pouco muda 

resultado. No entanto, quando acrescentam nas regressões variáveis de 

oportunidade tecnológica e apropriabilidade, o efeito da estrutura de mercado decai 

significativamente, apesar de ainda se observar uma relação em U invertido. 

                                                                 
32 Os modelos de Scherer e Ross (1989) e Aguion et al. (2002) serão apresentados mais detalhadamente na 
seção seguinte. 
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Dasgupta e Stiglitz (1980) são críticos da idéia de efeito direto entre estrutura de 

mercado e processo inovativo. Defendem que não se pode fazer esse tipo de 

hipótese (de relação positiva ou negativa) antes de levar em consideração que pode 

existir um problema de causalidade entre as duas variáveis em questão. Segundo os 

autores, a não ser no curto-prazo, ambos, estrutura de mercado e P&D, são 

determinados conjuntamente. Dessa forma, nem a concentração nem o P&D devem 

ser tratados como uma variável dada, uma vez que estes dependem do estado da 

pesquisa em tecnologia, condições de demanda, natureza do mercado de capitais e 

da estrutura legal. 

Segundo Scherer e Ross (1989), a endogeneidade pode acontecer de várias formas. 

Por exemplo, os lucros acumulados provenientes do exercício de poder de mercado 

podem justificar maiores incentivos à inovação. No entanto, a inovação também 

amplia os lucros acumulados. Provavelmente a relação de causalidade de 

concentração para inovação se dá no curto prazo, enquanto a relação ao contrário 

(inovação-concentração) é mais de longo prazo. No entanto, quando se trata de 

indústrias com mais oportunidades tecnológicas, o efeito da inovação alterar a 

estrutura deve ser mais forte, já que a inovação é mais rápida e mais efetiva. Por 

isso, os autores lembram da importância de se controlar esses efeitos. 

Controlando a endogeneidade existente, Dasgupta e Stiglitz (1980) concluem que a 

relação entre estrutura de mercado e P&D é heterogênea, ou seja, dependendo de 

alguns fatores o resultado encontrado se altera. Uma das conclusões é que quando 

a indústria é concorrencial, o esforço tecnológico é positivamente correlacionado 

com a concentração, mesmo quando não existem barreiras à entrada. Além disso, 

os autores também concluem que um monopolista puro não tem incentivos 

suficientes para investir em P&D. Essas duas conclusões são próximas dos 

resultados encontrados nos modelos de U invertido. 

Adicionalmente, os autores afirmam que conforme o poder de mercado de uma firma 

cresce, as vantagens de custos dela também crescem e, por isso, mercados 

competitivos teriam mais incentivos para o P&D. Sendo assim, é possível afirmar 

que os resultados não são únicos e, provavelmente, a relação entre estrutura de 

mercado e esforço tecnológico não é simples e direta. 
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Estudando mais a fundo o impacto das inovações na estrutura de mercado, Sutton 

(2001) monta um modelo teórico que possibilita entender as condições para que o 

P&D altere a estrutura de mercado. Para tanto, o autor define a (ou parâmetro de 

escalation) como o quanto que uma indústria composta por várias firmas pequenas 

pode ser desestabilizada quando uma das empresas resolve gastar em P&D 

significativamente mais do que as outras, ou seja, o quanto que a inovação é capaz 

de alterar a estrutura de concorrência da indústria.  

Segundo o autor, se a é positivo significa que uma firma pode oferecer um 

novo/melhor produto com um lucro que iguala ou supera o retorno em participação 

no mercado. Sendo assim, o autor mostra que a estabelece um limite inferior para 

taxa de concentração de uma firma e para a intensidade dos gastos em P&D 

(gastos/vendas).  

Sendo assim, o autor separa as indústrias entre high-alpha e low-alpha. As 

indústrias high-alphas são aquelas que uma firma pode conseguir elevadas vendas e 

lucros se superar os gastos em P&D das outras firmas do mercado. As indústrias 

low-alphas são aquelas em que o ganho de participação é pequeno em comparação 

aos gastos em esforço inovativo. Quer dizer, no primeiro tipo de indústria existem 

incentivos a inovar e no outro não. Essa separação de Sutton (2001) tem por trás a 

mesma idéia de oportunidade tecnológica33 apresentada anteriormente (Scherer, 

2000). 

Duas conclusões de Sutton (2001) a respeito do efeito dos gastos em P&D na 

estrutura de mercado são: 1) quando o P&D é eficaz e a firma inovadora é capaz de 

atrair os consumidores das firmas rivais, tem-se um a alto e indústrias com elevadas 

taxas de P&D e concentradas; 2) quando o P&D é eficaz, mas não existe essa 

“transferência de consumidores”, esperam-se indústrias com elevadas taxas de 

P&D, mas pouco concentradas. A lógica é que quando a transferência de 

consumidores é elevada, os gastos elevados em P&D eliminam as firmas que 

gastam menos e, assim, a estrutura de mercado é afetada pelo esforço inovativo.  

Segundo o autor, essa “transferência de consumidores” depende do grau de 

homogeneidade do mercado (ou substitutibilidade entre os produtos do mercado), ou 

seja, quando um mercado é muito segmentado (ou pouco homogêneo), seus “sub-

                                                                 
33 Ou seja, dividir as indústrias em indústrias de alta e de baixa tecnologia, ou como a divisão de Pavitt (1984) ou 
Scherer (1967). 
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mercados” não serão tão atingidos pela inovação quanto os mercados mais 

unificados. Por isso, em mercados mais diversificados a “transferência de 

consumidores” seria menor. Isso implica que tanto a alteração da estrutura do 

mercado quanto o retorno do investimento serão menores. Por fim, conclui-se do 

trabalho do Sutton (2001) que, o limite inferior da taxa de concentração de uma 

indústria com elevados gastos em P&D cresce quanto mais homogêneo for esse 

mercado. Ou seja, para as indústrias high alphas e homogêneas, esperam-se 

elevados gastos em P&D e estruturas concentradas. 

Portanto, percebe-se que para avaliar o impacto da estrutura de mercado no esforço 

inovativo é necessário utilizar variáveis de controle, como tamanho da firma e 

características setoriais (como as oportunidades tecnológicas descritas na subseção 

2.1.2), visualizar que essa relação pode ser não linear e controlar a possível 

endogeneidade existente entre as duas variáveis.  

3.2 Modelo de Rivalidade em P&D – Scherer e Ross (1989) e Aghion et al. 

(2002) 

A seção anterior apresentou uma revisão da literatura a respeito da relação entre 

concentração e P&D. Parte dos autores dessa literatura defende que esta relação se 

dá na forma de um U invertido. Uma breve justificativa teórica foi apresentada na 

subseção 3.1. O foco nessa parte do trabalho é apresentar uma formalização e 

justificativas mais profundas a respeito dessa relação não linear. 

Scherer e Ross (1989) apresentam um modelo de rivalidade em P&D que serve de 

base para a análise quantitativa da relação entre estrutura de mercado e esforço 

tecnológico realizada no capítulo 4 para o caso brasileiro. Esse modelo apresenta 

duas importantes contribuições. A primeira é que quanto mais rivais no mercado, 

maiores os estímulos a inovar. Assim, as firmas irão buscar o benefício de lucros 

extraordinários provenientes desse novo produto ou processo a fim de se distanciar 

de suas concorrentes. A segunda contribuição aponta para a relação entre o número 

de rivais e os potenciais benefícios. Quanto mais rivais, em mais partes os 

benefícios serão divididos (Viscusi et al., 2000). Essas duas contribuições são, em 

parte, contraditórias, mas também servem de base para o resultado de U invertido 

entre estrutura de mercado e P&D encontrado pelo modelo. 
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A base desse modelo são as inovações de produto. Quando uma firma introduz um 

novo produto no mercado a intenção é aumentar seu lucro potencial ou reduzir uma 

potencial perda de lucratividade devido a obsolescência de um produto. Isso implica 

que o valor das vendas desse produto deve ser maior do que os custos de produção 

e distribuição do mesmo de forma que o investimento em P&D seja recuperado 

(Scherer e Ross, 1989). Esse excedente transitório é chamado pelos autores de 

quase-renda. 

A quase-renda potencial (ilustrada na Figura 2 pela reta) representa o máximo de 

lucro que o inovador pode obter em função de uma inovação. No entanto, toda 

inovação leva certo tempo para entrar no mercado e, além disso, também é 

necessário um tempo para que a quase-renda potencial seja alcançada. Nesse 

contexto, a curva Vm representa o ganho que o inovador terá a partir da introdução 

da inovação no mercado em T* dado o tempo que este leva para alcançar a quase-

renda potencial.  

Essa curva Vm só vale para o caso de não ocorrerem imitações ao longo do 

processo de introdução da inovação34. Supondo que em Tii uma empresa rival 

introduza no mercado uma imitação da inovação, a quase-renda potencial da 

empresa inovadora será reduzida para Vii35, sendo que a diferença entre Vm e Vii é 

o ganho da empresa seguidora. Porém, se a imitação for apenas introduzida em Tiii, 

a quase-renda da firma inovadora será quase igual ao do caso sem imitação e a 

renda da firma seguidora será menor do que no primeiro caso. 

                                                                 
34 É o caso do monopólio. 
35 As curvas Vii e Viii são declinantes porque a quase-renda da empresa seguidora é crescente até o limite de 
sua renda potencial, que é inferior à da empresa líder, já que as duas devem dividir (não necessariamente 
proporcionalmente) o mercado. 
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Figura 2 – Quase-renda do inovador em função do tempo e das imitações 

Fonte: Scherer e Ross (1989) 

 

Pode-se concluir com a Figura 2 que, quanto mais tempo uma imitação levar para 

entrar no mercado, maior a quase-renda do inovador e menor a renda do imitador. 

Além disso, quão menor T* maior a quase-renda da empresa inovadora, isso porque 

quanto mais tempo uma inovação demorar em ser introduzida no mercado, menor é 

o valor presente da quase-renda (Oliveira e Fujiwara, 2006). 

A segunda parte do modelo de Scherer e Ross (1989) trata da determinação de T*. 

Sabe-se que quanto menor T* maior a quase-renda. Contudo, quando se acelera o 

processo de desenvolvimento de novos produtos para reduzir o T*, amplia-se o 

custo de condução desse processo de P&D. Esse trade-off entre tempo e custo em 

P&D ocorre por três razões destacadas pelos autores. A primeira é que etapas 

desse processo podem ser ignoradas para a redução do tempo, o que amplia a 

possibilidade de entrar no mercado de forma “errada”. A segunda é que pode ser 

necessário gastar mais recursos em menos tempo para resolver eventuais 

problemas mais rapidamente. E, por fim, existem retornos decrescentes na alocação 

de recursos (talentos) para um determinado projeto de P&D36. Além disso, quanto 

                                                                 
36 Esses retornos decrescentes existem devido às similaridades do conhecimento de cada técnico pertencente 
ao projeto de P&D, ou seja, os conhecimentos não são totalmente complementares.  
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mais incerto é o ambiente tecnológico, mais intensa é a curvatura de custo do 

projeto de P&D (C(T)).  
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Figura 3 – Possibilidades de maximização de lucro no P&D 

Fonte: Scherer e Ross (1989) 

 

A curva Vm da Figura 3 é a mesma curva da Figura 2. A maximização de lucro se dá 

quando se atinge a maior distância entre C(T) e Vm, que é encontrada no ponto em 

que as duas curvas têm a mesma inclinação. Dessa forma, o ponto A representa o T 

ótimo para introdução do novo produto no mercado para o caso de um monopolista. 

Considerando que existem duas empresas buscando novos produtos no mercado 

(duopólio)37 e que uma firma é a seguidora (que vai imitar a inovação), sabe-se que 

a quase-renda da firma inovadora pode ser representada pelas curvas Vii ou Viii da 

Figura 2. Para o exercício de maximização de lucro, a quase-renda é representada 

pela curva V2 da Figura 3 e é menor do que Vm, pois a presença de competição 

divide o lucro potencial de uma inovação (Oliveira e Fujiwara, 2006). Nesse caso, o 

T ótimo, assim como, a distância entre C(T) e V2, é menor do que no caso do 

monopolista.  

                                                                 
37 Vale lembrar que essa parte do modelo as firmas são iguais, quer dizer, todas podem desenvolver a inovação. 
Duas hipóteses podem ser assumidas: a primeira é que as firmas introduzem a inovação juntas,  dividindo 
igualmente o mercado; e a segunda é que uma firma introduz primeiro, ficando com mais de 50% do mercado. 
Nos dois casos a quase-renda de cada firma é menor do que no caso do monopolista. 
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Diante disso, o modelo segue incluindo mais firmas no mercado e, assim, reduzindo 

a renda esperada da inovação para cada firma e reduzindo, também, o T ótimo de 

implementação de uma inovação. No entanto, existe um máximo de firmas para que 

ocorra a inovação. Na Figura 3 representa-se um caso de um mercado com n firmas, 

no qual Vn está abaixo de C(T), o que implica que a solução ótima é não inovar. 

Neste sentido, podem-se observar as duas contribuições do modelo destacadas por 

Viscusi et al. (2000) e já discutidas nessa subseção: quanto maior a rivalidade em 

P&D menor serão os ganhos individuais, mas mais rápido será o processo de 

inovação e, assim, mais inovações serão desenvolvidas ou implementadas em um 

mesmo período do tempo. Dessa forma, pode-se concluir que “algum grau de 

concorrência é necessário para encorajar inovações mais rápidas, mas, existem 

casos que muita competição torna a inovação não lucrativa” (Oliveira e Fujiwara, 

2006, pp.9). 

O resultado do modelo não muda quando se admite assimetria de custos entre as 

firmas. Nesse caso, se ambas inovarem no mesmo período, a firma líder38 fica com 

mais de 50% do mercado e a firma menor (ou menos eficiente em termos de custo) 

com o restante . Por isso, no caso de uma das firmas inovar antes, a vantagem de 

first-mover é maior para a firma menor. No entanto, a firma líder irá responder 

rapidamente a essa movimentação. Scherer e Ross (1989) destacam alguns 

acontecimentos do mercado americano que ilustram a conclusão dessa parte do 

modelo: as firmas líderes são mais lentas quando se trata de inovar, mas respondem 

“agressivamente” às firmas pequenas (ou entrantes) quando essas inovam. 

Aguion et al. (2002) desenvolvem um modelo que corrobora a conclusão do modelo 

de Scherer e Ross (1989) – relação de U invertido entre concentração39 e P&D. 

Esse modelo avalia o caso de inovações de processo, adicionando conclusões ao 

modelo anterior que analisa inovações de produto. 

Por conta disso, Aguion et al. (2002) assumem em seu modelo que as firmas inovam 

para reduzir custos de produção e que esse processo ocorre “passo-a-passo”, ou 

seja, a inovação é sempre incremental. Isso significa que não é possível “saltar” 

                                                                 
38 Os autores explicam que a liderança dessa firma pode se dar devido à reputação, canais de distribuição, e 
outros atributos do mercado. 
39 Os autores são mais específicos e sempre deixam claro que estudam a relação entre P&D e grau de 
concentração de mercado. 
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etapas no processo de inovação tecnológica, assim a firma retardatária deve 

alcançar tecnologicamente a líder antes de poder ultrapassá-la. 

Inicialmente uma classificação da indústria e dois conceitos devem ser 

apresentados: indústrias neck-and-neck e unleveled, efeito schumpeteriano e 

escaping competition. As indústrias neck-and-neck são aquelas que as firmas têm 

uma estrutura de custos similar entre si. Nas indústrias unleveled ocorre o oposto, as 

firmas têm custos diferentes e, dessa forma, existe uma firma líder tecnológica e as 

outras são seguidoras ou retardatárias. O efeito schumpeteriano ocorre quando a 

relação entre poder de mercado e gastos em P&D é positiva, ou seja, um aumento 

na concentração amplia os gastos em P&D. Já no caso do escaping competition 

acontece o oposto – inovar é uma forma de “fugir” da concorrência. Esse efeito 

existe quando a concorrência amplia os incentivos a inovar – a idéia é que quanto 

mais competição, mais as firmas querem se livrar dessa situação e, por isso, 

buscam a inovação como uma forma de “escapar” da concorrência. 

O efeito schumpeteriano é mais evidente em indústrias unleveled, pois a firma 

retardatária tem menores incentivos a seguir a líder, já que a diferença entre a renda 

antes da inovação e depois da inovação é menor do que no caso de indústrias neck-

and-neck – ou seja, a firma retardatária não tem a vantagem de first mover. Segundo 

os autores, o caso de escaping competition ocorre mais em indústrias neck-and-neck 

(Aguion et al., 2002).  

Vale ressaltar que existe uma dinâmica e as indústrias mudam de neck-and-neck 

para unleveled e vice e versa40. Os autores ilustram dois casos para entender como 

essa movimentação acontece, para os mercados concentrados e para os mercados 

concorrenciais.  

Segundo os autores, em mercados concentrados com indústrias neck-and-neck 

poucos são os incentivos à inovação. Isso porque o lucro dessa firma nivelada é 

quase o mesmo que no caso de uma firma líder de uma indústria unleveled, o que 

significa que a firma está quase no máximo de lucro possível. Ou seja, se ela inovar 

se tornará líder e o incremento no lucro será pequeno, podendo, até mesmo, não 

superar o investimento realizado. 

                                                                 
40 A movimentação das indústrias tem um equilíbrio, mas este é dinâmico. 
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No entanto, para o caso de indústrias unleveled, o incentivo da retardatária em 

inovar é elevado, já que o lucro potencial é grande41. Dessa forma, para o caso de 

elevada concentração de mercado, as indústrias unleveled vão inovar mais rápido, 

por meio da inovação das firmas retardatárias. Assim, a indústria unleveled passa, 

rapidamente, para uma estrutura neck-and-neck, já as indústrias neck-and-neck vão 

inovar mais devagar permanecendo mais tempo niveladas.  

Assim, Aguion et al. (2002) concluem que o resultado, para esse caso, é que as 

indústrias vão permanecer mais tempo niveladas. Sendo assim, a dinâmica acontece 

da seguinte forma: quando o grau de concentração se reduz, as indústrias neck-and-

neck vão ter mais incentivos à inovar e, portanto, a taxa de inovação será maior. 

Dessa forma, o efeito de escaping competition domina para níveis maiores de 

concentração – um aumento no grau de concorrência irá aumentar os incentivos a 

inovar.  

No caso de mercados concorrenciais o efeito é oposto – indústrias neck-and-neck 

têm mais incentivos a inovar do que as unleveled. As firmas retardatárias têm 

poucos incentivos a inovar porque seu lucro é próximo do lucro das firmas niveladas, 

ou seja, a diferença de lucro entre ser uma seguidora ou estar nivelada é pequena, 

diminuindo os incentivos a gastar em P&D. Já as indústrias neck-and-neck buscam o 

lucro da empresa líder, que é maior e, por isso, elas têm maiores incentivos a inovar. 

Sendo assim, o resultado é que as indústrias permaneceram mais tempo niveladas, 

no qual as firmas líderes nunca inovam e as retardatárias são dominadas pelo efeito 

schumpeteriano (aumento da concorrência irá reduzir o P&D) (Aguion et al., 2002). 

Ou seja, em níveis elevados de concorrência, um aumento na concorrência vai 

reduzir o P&D (já que as firmas retardatárias vão ter ainda menos incentivos para 

inovar). 

Combinando os dois efeitos descritos acima, tem-se o efeito composição: “Quando a 

competição é pequena, um crescimento irá aumentar a inovação através do efeito do 

escape-competition, mas quando a concorrência é suficientemente intensa pode 

reduzir a inovação através do efeito schumpeteriano nas firmas retardatárias. A 

razão para um efeito dominar quando a competição é pequena e o outro quando 

competição é intensa é o ‘efeito composição’ do estado estacionário da distribuição 

                                                                 
41 A diferença entre o lucro da retardatária e da indústria nivelada é alta. Um exemplo para isso é a divisão do 
lucro de duopólio. 



 

 

50 

das diferenças entre tecnologias” (Aguion et al., 2002, pp.18). A Figura 4 representa, 

resumidamente, a dinâmica do modelo apresentado. 
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Figura 4 – Relação de U invertido entre concorrência e gastos com P&D – 

modelo Aguion et al. (2002) 

Fonte: Elaboração própria adaptada no modelo de Aguion et al. (2002) 

 

Com base nos modelos apresentados, conclui-se que existe embasamento teórico 

suficiente para a existência de uma relação na forma de um U invertido entre 

concorrênica e P&D. E isso vale tanto para inovações de produto (modelo Scherer e 

Ross, 1989) quanto para inovações de processo (Aguion et al., 2002).  

Adicionalmente, Aguion et al. (2002) realiza testes empíricos e constata que, quando 

controlados os efeitos fixos e eventuais problemas de endogeneidade entre P&D e 

grau de concentração, a relação de U invertido se mantém, mas o efeito 

schumpeteriano perde um pouco de importância. Isso quer dizer, a hipótese de U 

invertido pode ser mais fraca quando testada junto com outras variáveis, como as 

características das firmas. Essa evidência foi apontada na subseção 2.1.2 por Cohen 

(1995), Scherer e Ross (1989) e Levin et al. (1985). 

Motta (2004) também apresenta um modelo com hipóteses diferentes das 

anteriormente assumidas nos dois modelos apresentados e conclui que níveis 

intermediários de concorrência podem ser ótimos para eficiência das inovações. 
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Resumidamente, uma das hipóteses usadas nesse modelo é que os incentivos a 

inovar dependem da concorrência (traduzido pelo número de firmas no mercado) e 

da capacidade de apropriação dos investimentos em P&D. E, segundo o autor, 

quanto mais concorrência, menor a capacidade de apropriabilidade. Assim, a relação 

entre a concorrência e o P&D se dá na forma de um U invertido, como nos modelos 

acima apresentados. 

No entanto, Motta (2004) coloca que encontrar um nível ótimo de concorrência e 

aplicar isso na política antitruste seria muito complicado. Nas palavras do autor: 

“Note, however, that it would be extremely difficult to use this result for 
practical policy purposes, for instance to choose the ‘right’ level of 
competition. Different assumptions on parameters and on the game being 
played by firms would give different results as to which ones should be the 
optimal levels of competition in marketplace. Hence, intervening on given 
industries by reducing the level of competition (…) in order to get closer to 
some theoretically optimal level of competition would not be justified by any 
robust theory. The only sound and robust conclusion we can derive from 
analyses like the one above is that a monopoly (or a cartel) is worse than 
competitive markets structures, because it fails to stimulate dynamic 
efficiency. Accordingly, steps should be taken to restore competition in 
markets where there is none.” (Motta, 2004, pp. 57). 

Ainda assim, a base teórica da política antitruste não pode omitir o resultado 

encontrado acima, já que sua omissão viesa o nível ótimo de maximização de bem-

estar social. Como apresentado na seção 2.3, a política antitruste usa como 

referência teórica a microeconomia tradicional, o que implica admitir que a 

concorrência perfeita é a estrutura de mercado mais eficiente, tanto estática como 

dinamicamente. Portanto, Motta (2004) tem razão ao afirmar que o monopólio 

continua sendo uma estrutura a ser evitada do ponto de vista da economia antitruste, 

mas as agências de defesa da concorrência não podem manter a lógica de que 

quanto mais concorrência melhor. 

Visto os modelos teóricos acima propostos e toda a discussão dos determinantes do 

processo tecnológico desenvolvido no capítulo 2, o capítulo a seguir propõe uma 

análise quantitativa dos gastos em P&D das firmas brasileiras e sua relação com a 

estrutura de mercado (lê -se aqui, nível de concorrência). Esse estudo econométrico 

será desenvolvido com dados em painel, relacionando, principalmente, os gastos em 

P&D com o grau de concentração, tamanho das firmas e oportunidades 

tecnológicas. 
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4. Concorrência e esforço tecnológico: uma análise do caso brasileiro  

A relação entre estrutura de mercado e esforço tecnológico é controversa na 

literatura. Como apresentado no capítulo anterior, alguns autores defendem que 

conforme a indústria é concentrada, maior a propensão a inovar. Outros 

argumentam que o poder de mercado inibe os gastos com P&D. E, por fim, alguns 

autores que optam por uma solução intermediária, na qual a relação entre estrutura 

de mercado e P&D se dá na forma de um U invertido. Essa última teoria é baseada 

nos modelos expostos na seção 3.2 e servirá de hipótese para as análises 

desenvolvidas nesse capítulo. 

A seção 2.3 mostra como a Teoria Econômica afeta a Política Antitruste, 

especialmente quando se trata da análise da estrutura de mercado e seus impactos 

no bem-estar da sociedade. Mostrou-se que a base dessa política é a 

microeconomia tradicional, que considera que ao aumentar a concentração de um 

determinado mercado, o bem-estar total será comprometido. No entanto, a seção 

também discutiu que a inovação é o principal mecanismo de aumento da eficiência 

dinâmica de uma economia. Portanto, se setores mais concentrados inovarem mais 

– como alguns autores defendem – pode-se concluir que o poder de mercado tem 

benefícios que podem ser traduzidos em eficiência dinâmica e, assim, aumentar o 

bem-estar da sociedade. Dasgupta e Stiglitz (1980) também mostram a preocupação 

com o impacto da base teórica tradicional na política antitruste em seu trabalho de 

1980, como se pode observar a seguir: 

“This lacuna is important, because a recognition of the importance of the 
technical process raises serious doubts about the adequacy with which 
traditional micro-economic models allow one to understand the functioning 
of modern market economies, and to develop policy prescriptions (e.g. with 
respect to anti-trust policies). The lacuna is also surprising, for it has 
become a commonplace, at least since the work of Schumpeter (1947), 
that the pace of inventive and innovative activity is related to market 
structure.” (Dasgupta e Stiglitz, 1980, pp. 266). 

Visto isso, pode-se dizer que o avanço da discussão exposta nos capítulos 

anteriores é de suma importância para o desenvolvimento da Teoria Econômica. A 

presente dissertação pretende contribuir de alguma forma para essa discussão, 

analisando a relação entre estrutura de mercado e esforço tecnológico para o caso 

brasileiro através da utilização de dados em painel dos setores industriais. 
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Os itens a seguir descrevem o Método de Pesquisa, ou seja, como o trabalho foi 

conduzido, assim como, as hipóteses assumidas, definições importantes, explicação 

da base de dados, descrição das variáveis de interesse e da técnica econométrica 

utilizada. Na seqüência, foi realizada uma análise descritiva das variáveis de 

interesse e, por fim, a discussão dos resultados obtidos. 

4.1 Método de pesquisa 

“An innovation is the implementation of a new or significantly improved 
product (good or service), or process, a new marketing method, or a new 
organizational method inbusiness practices, workplace organization or 
external relations. (...) This includes products, processes and methods that 
firms are the first to develop and those that have been adopted from other 
firms or organisations.” (OECD, Manual de Oslo, 2005, pp. 46). 

Essa definição é bem ampla e permite a identificação de vários tipos de inovação. 

Tradicionalmente, dois tipos de inovação são definidos: a inovação de produto e a de 

processo. O Manual de Oslo define a inovação de produto como sendo a criação ou 

melhoria de novos bens ou serviços, que utilizam novos conhecimentos ou 

tecnologias, ou novas combinações dos conhecimentos e tecnologias existentes. Já 

a inovação de processo é definida como a implementação de um novo ou melhorado 

método de produção, o que inclui mudanças nas tecnologias, equipamentos e/ou 

softwares e, além disso, reduz o custo de produção ou melhora a qualidade dos 

produtos existentes (Manual de Oslo, 2005). No entanto, muitas vezes é difícil 

separar o que é produto e o que é processo, principalmente porque, geralmente, 

uma inovação de produto leva a uma de processo e vice-versa (Tirole, 1988). 

A atividade inovativa é, muitas vezes, repleta de incertezas. A firma que investe 

nessa área não sabe se vai chegar ao seu objetivo, quanto tempo vai demorar em 

inovar, se a inovação será bem recebida pelo mercado ou se vai, de fato, reduzir 

custos de produção, se vai conseguir obter retorno de seu investimento e se será 

rapidamente copiada ou não. Portanto, muitos são os riscos envolvidos no processo 

inovativo.  

Apesar disso, existem outras formas de capacitação tecnológica que não resultam 

em tantas incertezas. Farina e Azevedo (2001) lembram que parte dos resultados 

inconclusos da literatura podem ser produto de uma imprecisão no tratamento das 

diversas formas de capacitação tecnológica. Ou seja, é preciso separar as diversas 
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formas de processo inovativo para analisar o impacto da estrutura de mercado no 

processo de inovação tecnológica.  

Por exemplo, pode-se classificar o esforço tecnológico de duas formas: i) o tipo de 

retorno do investimento  – se é de longo ou curto prazo; ii) ou grau de incerteza 

envolvido no processo (Farina e Azevedo, 2001). Assim é possível separar as 

atividades de pesquisa básica – que teriam maiores riscos associados e teriam 

retornos de longo prazo – das atividades de licenciar uma tecnologia já em uso, por 

exemplo. Essa dissertação irá separar o esforço tecnológico em dois grupos e 

analisará os resultados separadamente. 

Além desses diferentes tipos de retorno do investimento, também é importante 

ressaltar que para cada uma dessas formas de esforço tecnológico se têm tipos de 

conhecimentos associados distintos (Farina e Azevedo, 2001). Mantendo o exemplo 

anterior, o conhecimento decorrente  da pesquisa básica é do tipo know-what 

(Machlup, 1984 apud Farina e Azevedo, 2001), quer dizer, trata-se do “saber 

cognitivo necessário para o desenvolvimento de novas tecnologias” (Farina e 

Azevedo, 2001). Já para o caso do licenciamento de tecnologias existentes, o 

conhecimento associado é do tipo know-how (Machlup, 1984 apud Farina e 

Azevedo, 2001) e trata-se do “conhecimento e habilidades necessárias ao 

desempenho de determinada tarefa” (Farina e Azevedo, 2001). 

Os autores argumentam que as firmas que se encontram em mercados mais 

concorrenciais sofrem uma pressão maior em se adaptar às tecnologias vigentes, 

pois, caso contrário podem falir. Sendo assim, essas firmas vão preferir investir em 

conhecimento do tipo know-how, pois este tem o retorno mais certo e rápido. 

Pelo Manual de Oslo e pelo Questionário de PINTEC42 (2003) são identificados 

alguns tipos de esforço inovativo, sendo que esses se enquadram, de alguma forma, 

na definição de Farina e de Azevedo (2001). 

1. Pesquisa e Desenvolvimento (P&D):  compreende o trabalho criativo que é 

realizado de forma sistemática na firma com o intuito de aumentar o estoque 

de conhecimento para desenvolvimento das inovações. A P&D pode ser 

desenvolvida dentro da própria empresa (intramuros), terceirizada ou 

                                                                 
42 Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica realizada pelo IBGE nos anos de 2000 e 2003. 
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realizada no exterior por uma das unidades de uma empresa multinacional 

(extramuros).  

2. Aquisição externa de P&D: as mesmas atividades descritas acima 

desenvolvidas por outras organizações (empresas ou institutos de pesquisa) e 

adquiridas pela firma.  

3. Aquisição de máquinas e equipamentos: a aquisição de bens de capital 

que são necessários para a implementação de novos produtos ou processos. 

4. Aquisição de outros conhecimentos externos: compra de licença de 

direitos de exploração de patentes ou uso de marcas, aquisição de know-

how43, softwares para que as empresas desenvolvam e implementem 

inovações.  

5. Preparação do mercado para inovações de produto: atividades comerciais 

ligadas a uma inovação de produto como pesquisa de mercado, teste de 

mercado e publicidade.  

6. Treinamento: sendo este orientado para o desenvolvimento de novos ou 

melhores produtos e processos. 

7. Projeto industrial e outras preparações técnicas para a produção e 

distribuição: procedimentos e preparações técnicas para a implementação 

de inovações.  

Também é possível definir três estágios para que o esforço tecnológico tenha a 

forma de pesquisa e desenvolvimento: 1o. pesquisa básica que tem o intuito de 

promover conhecimento fundamental (papel das universidades e agências do 

Governo); 2o. pesquisa aplicada associada com engenharia; 3o. desenvolvimento – 

inclusão de novos produtos e processos no mercado (Tirole, 1988). 

Definido o esforço tecnológico, ainda é preciso definir estrutura de mercado, que, faz 

parte da investigação desse trabalho. É possível identificar dois importantes 

elementos da estrutura de mercado: concentração e condições de entrada (Viscusi 

et al., 2000). Além disso, também se podem ressaltar a importância da diferenciação 

de produto, estrutura de custo, integração vertical e diversificação da indústria como 

determinantes da estrutura de mercado (Scherer e Ross, 1989). 

                                                                 
43 Conhecimentos e habilidades necessárias para o desempenho de determinada tarefa (Farina e de Azevedo, 
2001) 
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Nesse trabalho o objeto de estudo é a concentração do mercado. A princípio a 

variável de concentração de mercado representa uma proxy usual para a 

concorrência e  tem a vantagem de ser facilmente observável44.  

O índice Herfindahl-Hirschman (HHI) é bastante utilizado quando se trata de 

mensurar a concentração de um mercado. Esse índice é considerado mais completo 

do que o tradicional C445, sendo esse segundo bastante criticado na literatura por 

não levar em consideração a distribuição das participações no mercado estudado.  

Para ilustrar melhor a crítica ao C4 tomam-se dois mercados como exemplo: 1) 

mercado composto por 100 firmas com C4 igual a 75%; 2) mercado com apenas 

cinco firmas, sendo que estas têm a mesma participação, ou seja, C4 também igual 

a 75%. No primeiro caso, as firmas com maiores concentrações detêm um poder de 

mercado superior ao do primeiro caso, já que essas têm maiores condições de 

exercer seu poder de mercado. Portanto, não se pode dizer que o poder de mercado 

das maiores firmas no primeiro caso é igual ao do segundo caso.  

O HHI é um índice que leva isso em consideração, por isso, tem a vantagem de 

incorporar mais informações do que os índices de concentração comuns (Viscusi et 

al., 2000). O HHI é definido como ( )∑=
n

isHHI
1

2100 , sendo s a participação de cada 

firma i do mercado e n é o total de firmas. Pode-se considerar que um HHI menor 

que 0,10 representa um mercado não concentrado, enquanto um índice entre 0,10 e 

0,18 representa um mercado com concentração moderada e, por fim, se o HHI for 

maior do que 0,18 trata-se de um mercado altamente concentrado (FTC, 1997) 

                                                                 
44 Utilização de dados da PINTEC – Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica – e da PIA – Pesquisa 
Industrial Anual – (IBGE). Difícil obtenção de dados sobre condições de entrada. 
45 O C4 é um índice que soma das participações no mercado das quatro maiores empresas do mercado. 
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Figura 5 – Exemplos de índices de concentração (HHI) no mercado brasileiro 

em 2003 para a classificação setorial da CNAE (3 dígitos) 

Fonte: Elaboração Própria utilizando dados de um cruzamento especial do IBGE dos dados da 

PINTEC 2003 

 

No entanto, os índices de concentração não são capazes de representar plenamente 

o poder de mercado existente em um determinado setor. Como já explicado, a 

concentração é apenas uma parte da estrutura de mercado. Por exemplo, suponha 

um mercado que tem apenas uma empresa nacional (monopolista: teria um HHI 

igual a dez mil), mas que 80% do consumo interno fosse suprido por importações, 

nesse caso, não é possível afirmar que o monopolista em questão detém poder 

sobre esse mercado e, possivelmente esse mercado seria internacional.  

Por esse motivo, a presente dissertação também irá levar em consideração esse 

problema do índice de concentração definindo uma variável proxy de poder de 

mercado. Além disso, também é necessário utilizar variáveis de controle para que o 

efeito entre estrutura e P&D seja devidamente medido. Para tanto, vale relembrar o 

que já foi discutido nos capítulos anteriores, como a importância do tamanho da 

firma e das oportunidades tecnológicas46. 

                                                                 
46 A seção 4.1.1 irá descrever mais a fundo como essas variáveis serão definidas e utilizadas na análise. 

MERCADOS NÂO 
CONCENTRADOS 

MERCADOS COM 
CONCENTRAÇÃO 
MODERADA 

MERCADOS 
CONCENTRADOS 

(...) 

 
HHI 

0 

0,1

0,18 

1 

Exemplos HHI 2003 

0,18 - Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários  
 
0,30 - Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de 
papel 
 
0,32 - Extração de carvão mineral, petróleo, gás natural, minério de 
ferro e minerais metálicos não-ferrosos  
 
0,54 - Construção, montagem e reparação de aeronaves 
 

0,13 - Fabricação de bebidas  
 
0,14 - Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza e 
artigos de perfumaria. 
 
0,16 - Fabricação de defensivos agrícolas  
 

0,02 - Extração de pedra, areia e argila 

0,06 - Tecelagem  

0,07 - Fabricação de vidro e de produtos do vidro 
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4.1.1 Base de dados da pesquisa e variáveis de interesse 

A base de dados que será usada nesse trabalho é da base da PINTEC (Pesquisa 

Industrial de Inovação Tecnológica) e PIA (Pesquisa Industrial Anual) dos anos base 

disponíveis: 2000 e 2003. A PINTEC tem a finalidade de construir indicadores 

nacionais e regionais das atividades de inovação tecnológica desenvolvidas nas 

empresas industriais brasileiras com 10 ou mais pessoas ocupadas. A PIA  reúne 

informações econômico-financeiras sobre o setor industrial brasileiro, abrangendo, 

entre outros aspectos, dados sobre pessoal ocupado, salários, retiradas e outras 

remunerações, receitas, custos e despesas, e valor da produção e da transformação 

industrial. Os dados da PIA foram filtrados (excluindo empresas com menos de 10 

pessoas ocupadas) para compatibilizar com as informações da PINTEC. Os dados 

considerados são por setores classificados de acordo com a CNAE (Classificação 

Nacional das Atividades Econômicas) até três dígitos, os setores presentes na 

pesquisa estão ilustrados na Tabela A1 no Anexo A.  

A PINTEC foi realizada para esses dois anos, sendo que sua referência conceitual e 

metodológica é o Manual de Oslo, utilizando o modelo de pesquisa proposto pela 

EUROSTAT (Oficina Esta tística da Comunidade Européia). Como o foco do trabalho 

proposto é o esforço inovativo das empresas brasileira, as informações de maior 

interesse presentes na pesquisa são os gastos em esforço tecnológico, separados 

como prevê o Manual de Oslo  e descritos anteriormente. Além disso, a pesquisa 

também poderá fornecer informações adicionais que ajudam a controlar alguns 

efeitos, como fontes de financiamento mais presentes nos setores e tamanho médio 

das firmas dos setores. 

Com relação às variáveis de interesse, esta dissertação irá tratar de duas variáveis 

dependentes isoladamente – intensidade dos gastos em P&D interno e intensidade 

dos gastos em outras atividades inovativas. Portanto, serão realizados dois grupos 

de testes. As variáveis de interesse estão a seguir: 

A. VARIÁVEIS DEPENDENTES 

1. Intensidade dos Gastos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

O P&D é a variável dependente que representa a intensidade dos gastos em 

Pesquisa e Desenvolvimento internos das firmas (item 1 do Manual de Oslo). Ela 
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representará a intensidade, pois os gastos em P&D serão divididos pelo faturamento 

total do setor.  

Essa variável irá representar os gastos com as atividades inovativas com maiores 

riscos associados. Na linha de raciocínio de Farina e Azevedo (2001), o P&D é um 

tipo de investimento que tem, na maior parte das vezes, um retorno de longo prazo e 

um elevado grau de incerteza envolvido e, além disso, seu conhecimento associado 

é do tipo know-what. Por esse motivo, será separado das outras formas de 

atividades contidas na pesquisa da PINTEC.  

2. Intensidade dos Gastos nas demais atividades inovativas (OAI) 

A OAI é a variável dependente que representa a intensidade dos gastos nas demais 

atividades inovativas das firmas (excluindo atividades internas de P&D). Ela 

representará intensidade, pois os gastos nessas atividades serão divididos pelo 

faturamento total do setor. Os itens de atividades inovativas que compõem essa 

variável são: aquisição externa de P&D, aquisição de máquinas e equipamentos, 

aquisição de outros conhecimentos externos e treinamento 47. 

Essa variável irá representar os gastos com a atividade inovativa com menores 

riscos associados. Isso porque a maior parte das atividades acima descritas são 

compras de atividades já existentes em outros setores ou firmas. A hipótese que 

será testada nesse caso é que quando se trata de atividades do tipo know-how a 

concentração influencia diferentemente do que no caso anterior. 

B. VARIÁVEIS INDEPENDENTES ou EXPLICATIVAS 

1. HHI – Índice de concentração – variável de concorrência 

Como já explicado anteriormente, o HHI é uma variável que mede a concentração do 

mercado, portanto, é uma proxy para concorrência. Apesar de uma medida de 

concentração de mercado (tanto o HHI, como o C4 ou participação de uma firma no 

mercado) não ser suficiente em descrever uma estrutura de mercado, ou, nem 

mesmo, em medir poder de mercado, essa variável é o primeiro passo nas análises 

antitruste. Ou seja, para os órgãos de defesa da concorrência, o índice de 

                                                                 
47 As outras atividades disponíveis na base da PINTEC (Preparação do mercado para inovações de produto e 
projeto industrial e outras preparações técnicas para a produção e distribuição) foram desconsideradas , pois 
implicam em uma inovação prévia e não se sabe se essa inovação foi realizada através de P&D ou outras 
atividades inovativas. 
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concentração é medida de suma importância na definição de probabilidade de 

exercício de poder de mercado de uma firma. 

Segundo o Guia para Análise Econômica de Atos de Concentração Horizontal 

(SEAE, 2001) quando a parcela de mercado envolvida no processo for maior do que 

20% isso significa que esta parcela é substancial e, assim, deve-se analisar a 

probabilidade de exercício de poder de mercado desta firma. Caso as importações 

não sejam significativas, a entrada seja não provável, tempestiva ou suficiente e a 

rivalidade não seja efetiva, pode-se concluir que a firma tem poder de mercado. 

Essa é a prática das agências antitruste e mostra a importância da variável de 

concentração quando se trata de estrutura de mercado e poder de mercado. 

Esse índice de concentração foi construído pelo IBGE com base nos dados de 

faturamento de cada firma apontados pela PIA (Pesquisa Industrial Anual)48. No 

entanto, é importante ressaltar que esse índice tem uma limitação.  

Quando a análise de poder de mercado está em questão é necessário definir o 

mercado relevante em que a firma atua. Entretanto, os setores da PIA são 

classificados conforme definições da CNAE (3 dígitos no caso desta dissertação), o 

que não leva, necessariamente, em consideração os mercados relevantes de cada 

produto e sua determinada delimitação geográfica. 

O mercado relevante deve ser classificado com base na concorrência entre produtos 

e geográfica. Para o mercado relevante de produto, por exemplo, tem-se o setor de 

fabricação de bebidas, que considera refrigerantes no mesmo mercado que cerveja, 

sendo que, a principio, esses mercados não concorrem entre si. Também em sua 

delimitação geográfica, o índice de concentração medido pela PIA/PINTEC carrega 

uma imprecisão, ao impor, implicitamente, que os mercados são nacionais. Sendo 

assim, pode-se dizer que, em geral, o setor da CNAE é mais abrangente do que o 

mercado relevante do produto , o que implica em uma subestimação do índice de 

concentração e é imprecisa quando se analisa o mercado relevante geográfico.  

A hipótese deste trabalho é que a relação entre concentração e P&D se dá na forma 

de um U invertido, por isso, a variável HHI será testada no painel de duas formas: no 

nível e ao quadrado, a fim de captar esse efeito não linear. 

                                                                 
48 O dado de faturamento por firma é confidencial. Por isso, o IBGE montou o índice do HHI em um “cruzamento 
especial”. 
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2. Poder de mercado – variável de concorrência 49 

Como visto anteriormente, o índice de concentração não é suficiente ao medir o 

poder de mercado de fato. Isso porque uma medida de concentração é apenas uma 

aproximação das condições de concorrência dos mercados. Não é capaz de medir 

poder de mercado nem barreiras à entrada, por exemplo. 

A fim de encontrar uma variável que se aproxime mais do poder de mercado contido 

nos setores analisados foi promovida uma interação entre HHI e taxa de 

importações50. Dessa forma, tem-se uma proxy da concorrência que também leva 

em consideração a contestabilidade do mercado através de uma medida de 

importações. Mesmo assim, vale ressaltar que ainda não se tem uma definição 

completa da estrutura de mercado, mas, de qualquer forma, é uma tentativa de 

agregar mais informações no índice de concentração. Assim como a variável do HHI, 

o poder de mercado será testado na forma de um U invertido. 

3. Tamanho  

A seção 2.2 mostrou a importância do tamanho da firma na determinação dos gastos 

em esforço tecnológico, trata-se de uma das hipóteses schumpeterianas. A idéia é 

que quanto maior a firma, maior a propensão em gastar em atividades inovativas. Os 

dados da PINTEC para os anos de 2000 e 2003 contêm a informação de 

faturamento por setor e número de firmas, com isso, a variável de faturamento médio 

do setor foi construída. A hipótese é que quanto maior essa variável, maior a 

intensidade dos gastos em esforço tecnológico. Essa será a variável que 

representará o tamanho médio das firmas do setor nas análises econométricas e 

servirá de controle para o objetivo do estudo, que é a relação entre concorrência e 

esforço tecnológico. 

4. Taxa51 de exportação do setor 

A quarta variável explicativa que será utilizada nas análises será a taxa de 

exportação por setor. A taxa de exportação foi construída a partir dos dados da 

                                                                 
49 As variáveis HHI e poder de mercado não serão estimadas  conjuntamente nos modelos, pois, a princípio, 
tratariam de informações semelhantes. 
50 Trata-se da multiplicação do índice de concentração HHI com (1-IMPORTAÇÃO), onde IMPORTAÇÃO é a 
quantidade importada em valor sobre o consumo aparente do setor (FATURAMENTO – EXPORTAÇÕES + 
IMPORTAÇÕES). Fonte SECEX. 
51 Taxa de exportações é referente ao total de exportações dividido pelo total de faturamento do setor. 
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SECEX52 – Secretaria de Comércio Exterior – extraídos da ALICEWEB e de 

informações de faturamento total da PIA 53 (Pesquisa Industrial Anual). 

Essa variável também é importante, pois quanto maior a taxa de exportação de um 

setor menos importante é o mercado doméstico e maior é a concorrência 

internacional. A hipótese que será testada é que a intensidade em esforço inovativo 

cresce conforme cresce a taxa de exportações, já que o setor terá que investir para 

se adequar aos padrões internacionais. Assim como a variável de tamanho médio 

das firmas do setor, essa é uma variável de controle. 

6. Financiamento do Governo 

A base da PINTEC contém a informação da participação do financiamento do 

Governo no gasto total com esforço tecnológico. Sendo que essa informação é 

separada entre atividades de Pesquisa e Desenvolvimento e as outras atividades 

inovativas descritas na pesquisa. As fontes de financiamento separadas na PINTEC 

são: próprias, de terceiros privados e terceiros públicos.   

O setor público pode financiar atividades inovativas através de diversos programas, 

como, citado no próprio manual, FINEP, BNDES, SEBRAE, Banco do Brasil, etc. A 

hipótese com relação a essa variável é quanto maior a ajuda do Governo, maior a 

intensidade dos gastos em atividades inovativas.  

7. Oportunidades Tecnológicas 

A subseção Erro! Fonte de referência não encontrada. mostrou a importância de 

algumas características setoriais na determinação dos gastos em esforço 

tecnológico das firmas ou setores. Entre elas, têm-se as oportunidades tecnológicas. 

Em suma, as oportunidades tecnológicas estão relacionadas com a proximidade de 

cada setor ao paradigma tecnológico, ou seja, como um avanço na ciência afeta o 

setor e possibilita inovações.  

Nessa subseção também se apresentou a taxonomia setorial de Pavitt (1984) que se 

aproxima da idéia de oportunidades tecnológicas. No entanto, é complicado 

classificar os setores da PINTEC conforme esta separação, pois, como o autor não 

                                                                 
52 A classificação setorial da SECEX é com base no NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul), enquanto na 
PINTEC é CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas). Por isso, foi realizada uma 
compatibilização dessas duas classificações para que se pudesse usá-las. 
53 Como os dados da PINTEC são para empresas com mais de 10 funcionários, optou-se por usar a PIA 
(empresas com mais de 5 funcionários), pois trata-se de uma amostra maior e mais compatível com os dados da 
SECEX.  
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incluiu todos os setores em seus grupos, uma classificação própria iria depender de 

uma interpretação que poderia conter imperfeições. Internacionalmente já existe 

uma classificação baseada na intensidade tecnológica definida pela OECD a qual foi 

traduzida pelo IBGE para os setores e as particularidades brasileiras54.  

A OECD (2003) classifica os setores industriais em 4 graus de intensidade 

tecnológica: alta, média alta, média baixa e baixa tecnologia. Essa classificação leva 

em consideração a produção de tecnologia e o uso de tecnologia55 e faz isso 

considerando indicadores como: gastos em P&D divididos pelo valor adicionado, 

gastos em P&D divididos pela produção e gastos em P&D mais tecnologia (bens 

intermediários e de capital) divididos pela produção. 

Visto isso, é importante lembrar que o IBGE tem uma classificação baseada na 

OECD, mas esta é particular, já que as características setoriais nacionais são um 

pouco diferentes das internacionais. Ainda assim, os setores são agrupados em 

quatro grupos, como na OECD. Entretanto, no caso brasileiro apenas os gastos em 

P&D sobre as receitas líquidas é levado em consideração no agrupamento.  

Na mesma linha de Pavitt, o IBGE (2003) relata algumas das características 

especificas de cada grupo da classificação. O grupo de alta intensidade 

tecnológica é definido por setores difusores de tecnologia, como indústrias de bens 

de capital e de bens de consumo duráveis. Já o conjunto setorial que reúne 

indústrias classificadas como de média alta intensidade tecnológica é mais 

heterogêneo, contendo indústrias de bens de consumo duráveis e intermediários, 

nesse caso, geralmente, são indústrias intensivas em recursos naturais ou 

conhecimento e que apresentam elevadas economias de escala56. As indústrias de 

média baixa intensidade tecnológica são caracterizadas por produtoras de bens 

intermediários e, geralmente, investem em tecnologia para redução de custos de 

produção57. Por fim, os setores de baixa intensidade tecnológica, que são 

compostos basicamente por setores tradicionais da economia e que apenas 

incorporam tecnologias desenvolvidas em outros setores (IBGE, 2003). 

                                                                 
54 O Anexo A contém a classificação do IBGE para os setores da PINTEC. 
55 A discussão nesse ponto é o que faz uma firma ser de alta tecnologia? Produzir tecnologia ou usar tecnologia? 
Por isso, esse critério de classificação da OECD leva em consideração essas duas características, 
56 IBGE (2003) dá o exemplo das indústrias farmacêuticas, que no caso brasileiro pertencem a esse grupo de 
intensidade tecnológica intermediária, enquanto na Europa são indústrias de alta tecnologia. Essa diferença 
acontece porque no Brasil essas empresas não investem no desenvolvimento de novos remédios, isso é função 
da matriz. 
57 Conclusão retirada dos dados da PINTEC 2000. 
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Dessa forma, a análise econométrica desenvolvida na seção a seguir levará em 

conta as oportunidades tecnológicas – ou intensidade tecnológica – dos setores a 

fim de controlar eventuais problemas que possam surgir na estimação da relação 

entre a concorrência e gastos em P&D. É importante ressaltar que alguns autores, 

como Cohen (1995) e Levin et al. (1985), consideram essa variável de extrema 

importância, já que se tem a premissa que a importância da concorrência em 

explicar o P&D decai significativamente quando controladas características setoriais 

como as oportunidades tecnológicas aqui em questão. Sendo assim, essa 

dissertação testará a hipótese de que as oportunidades tecnológicas diminuem a 

importância da relação entre concorrência e gastos em P&D. 

4.1.2 Tratamento Econométrico  

O método de análise de dados em painel é uma técnica que possibilita o uso de 

variáveis que tenham observações em cross-section e no tempo. A motivação básica 

é o problema de variáveis omitidas (Wooldridge, 2002) que é muito comum em 

análises econômicas. A análise de dados em painel possibilita testar e resolver esse 

tipo de problema através da utilização de dois métodos de estimação: o modelo em 

efeitos aleatórios e o modelo em efeitos fixos. 

A comparação entre os resultados desses dois painéis (em efeitos aleatórios e em 

efeitos fixos) possibilita a realização do teste de Hausman, que tem com hipótese 

nula que a diferença entre os coeficientes encontrados para as variáveis explicativas 

nos dois modelos é não sistemática, ou seja , que os coeficientes são 

estatisticamente iguais (Wooldridge, 2002). Se os dois modelos apresentam 

resultados estatisticamente iguais, isso implica que não existe problema de viés de 

omissão e, assim, utiliza-se o modelo em efeitos aleatórios, pois este é mais 

eficiente. No entanto, se o resultado do teste for que os coeficientes são 

estatisticamente diferentes então é necessário usar o modelo em efeitos fixos, pois 

este corrige o viés de omissão. 

Adicionalmente aos modelos de efeitos fixos e aleatórios, um terceiro método será 

testado: o pooled58. Esse método é mais simples, pois utiliza todos os dados em 

painel como sendo dados de uma cross-section. Apesar da simplicidade, uma de 

suas hipóteses para garantir a consistência é mais fraca do que as hipóteses dos 
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outros dois modelos. É necessário garantir, apenas, a exogeneidade 

contemporânea59, enquanto, para os modelos em painel é necessário que exista 

exogeneidade estrita60. Caso a exogeneidade estrita seja respeitada, a 

contemporânea também será e, assim, os três métodos apresentarão estimativas 

consistentes. Nesse caso, os modelos de painel apresentam resultados mais 

eficientes, e, conseqüentemente, superiores ao pooled.  

Apesar disso, como uma das variáveis de interesse dessa dissertação é a dummy 

setorial, que representa as oportunidades tecnológicas, tanto os modelos de pooled 

como o painel em efeitos aleatórios serão utilizados. Isso porque o método de efeitos 

fixos não permite a inclusão de uma variável que não varia no tempo. 

Além disso, todos os testes e regressões foram realizados utilizando a matriz 

robusta de variância e covariância. Esta ferramenta permite que toda inferência 

estatística seja feita mesmo existindo problemas como heterocedasticidade e 

autocorrelação nos dados (Wooldridge, 2002). 

Um ponto importante levantado pela literatura exposta anteriormente é a eventual 

endogeneidade existente entre as duas principais variáveis de análise: concorrência 

e esforço tecnológico. Se realmente as duas variáveis em questão apresentarem 

dupla causalidade, a primeira hipótese que sustenta os modelos de painel em efeito 

fixo e variável não será atendida e, por isso, outro tipo de especificação será 

necessária, como estimação com variáveis instrumentais ou pooled, caso exista 

exogeneidade contemporânea. 

A princípio, a hipótese defendida nesta dissertação – e na maior parte dos trabalhos 

estudados – é que concorrência determina gastos em P&D. No entanto, não é difícil 

imaginar situações em que o desenvolvimento de uma nova tecnologia altere o 

poder de mercado pré-existente. Dasgupta e Stiglitz (1980) lembram que é possível 

assumir a primeira relação de causalidade (estrutura-gastos) quando a análise é de 

                                                                                                                                                                                                           
58 Pooled Ordinary Least Squares (POLS) – Wooldridge (2002) 
59 Primeira hipótese dos modelos POLLED: 0)( ' =iiuXE , decorrente do pressuposto de exogeneidade 

contemporânea 0)/( =tt xuE  para t = 1, 2,..., T, que significa que itu  não pode ser correlacionado com itX  

no mesmo período de tempo. No entanto, não existe restrição sobre a correlação entre itu  e isX  para st ≠  
(Wooldridge, 2002). 
60 A exogeneidade estrita é uma hipótese mais forte do que a contemporânea, pois exige que o termo de erro 

não seja correlacionado com as variáveis independentes para todos os st ≠ . Ou seja, 0)/( =tit xuE , para t 
= 1, 2,..., T (Wooldridge, 2002). 
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curto prazo. Com esse argumento sob perspectiva e o fato de que esta dissertação 

analisará essa relação no curto prazo, assume-se que concorrência determina P&D. 

No entanto, testes de endogeneidade serão realizados por dois motivos: para 

comprovação ou refutação dessa hipótese e para garantir consistência dos 

resultados dos painéis61. 

Utiliza-se de uma metodologia de dados em painel (Wooldridge, 2002), com dados 

de 2000 e 2003 das pesquisas expostas acima. Pretende-se testar modelos para os 

dois diferentes tipos de esforço tecnológico definidos pelo Manual de Oslo 

(apresentados na seção 4.1) isoladamente. A equação econométrica básica tem 

como variável dependente a porcentagem dos gastos em esforço inovativo no 

faturamento total (intensidade do esforço inovativo) e como variáveis independentes 

ou explicativas têm o tamanho médio das firmas do setor (representado pelo 

faturamento médio), o índice de concentração do setor (HHI), o poder de mercado 

(variável que relaciona a concentração – HHI – com a taxa de importação do setor), 

dummy setorial com base nas definições de intensidade tecnológica (OECD), taxa 

de exportações como proxy do tamanho do mercado do setor e, por fim, a 

participação do governo no investimento total em tecnologia. Como a hipótese inicial 

do trabalho é que a relação entre concentração e esforço tecnológico se dá na forma 

de um U invertido, a equação a seguir tem a variável de concorrência duas vezes 

apresentada (no nível e ao quadrado). 

titititititixti GOVXDFATMICICET ,,5,5,4,32,
2

10,, )( εβββββββ +++++++=  

Onde: i representa os setores, t o ano e x o tipo de esforço tecnológico. 

ET é a participação dos gastos em esforço tecnológico no faturamento total do 
setor, que pode ser de dois tipos (x): de incerto/longo-prazo (P&D) e 
certo/curto-prazo (OAI)62 

 IC é o índice de concentração HHI ou o índice de poder der mercado 
FATM é o tamanho médio das firmas do setor medido através de seu 
faturamento total e dividido pelo total de empresas pertencentes a esse setor 
(faturamento médio) 

 D é a dummy que vai medir eventuais diferenças setoriais 
X é a taxa de exportação (total de exportações dividido pelo faturamento total 
do setor) 

                                                                 
61 Como já explicado anteriormente, os modelos em painel assumem para garantir a consistência que existe 
exogeneidade estrita entre x e o termo de erro. Dessa forma, o teste de endogeneidade servirá para garantir 
consistência também. 
62 Seguindo o proposto por Farina e Azevedo (2001). 
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GOV é a participação do Governo no total gasto com a atividade inovativa em 
questão 

 ß é o parâmetro do painel 
 e é o termo de erro associado ao painel 
 

4.2 Estatística descritiva 

Como descrito anteriormente, a base de dados que será utilizada é a base da 

PINTEC para os anos de 2000 e 2003 com classificação setorial CNAE de três 

dígitos. Dessa base consegue-se obter parte das variáveis de interesse descritas 

acima: Gastos com Pesquisa e Desenvolvimento internos (P&D), outros gastos com 

atividades inovativas (OAI) , Faturamento médio do setor (FATM) e participação do 

Governo nos gastos com esforço tecnológico (GOV). A variável de concentração – o 

HHI – foi calculada em um cruzamento especial pelo IBGE com base nos dados de 

faturamento abertos por firma (dados confidenciais). Já os dados de exportação e 

importação foram extraídos da SECEX para os anos equivalentes e comparados 

com os dados de faturamento por setor da PIA (que trata de uma amostra maior). 

Alguns setores foram extraídos da amostra por motivo de informação faltante  e erro 

de medida63. O primeiro problema acontece quando poucas firmas representam o 

setor, assim, não se divulga a informação por motivo de confidencialidade. Os 

setores excluídos são aqueles que apresentam informação de gastos em um ano e 

no outro não apresentam nada64. O erro de medida que aconteceu foi no cálculo da 

taxa de exportação, que para alguns casos, chegava a passar 100% do faturamento 

total do setor. 

                                                                 
63 Para o caso do primeiro painel (teste para PD) os setores excluídos da amostra por motivo de informação 
faltante: 222, 231/233, 232, 234, 243/244, 371/372. Setores excluídos da amostra por motivo de erro de medida 
(no caso participação da importação no consumo aparente maior do 100%): 353. Para o segundo caso (OAI) 
apenas o setor 231/233 foi excluído por razão de informação faltante e o setor 353 por erro de medida (mesmo 
motivo anteriormente explicado). Ver setores no Anexo A. 
64 Na base da PINTEC o dado aparece como um x. 
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Ano MÉDIA DESV.PAD MIN. MÁX.
P&D - intensidade dos gastos em P&D 2000 0,67% 0,0067                0,03% 3,01%

2003 0,44% 0,0047                0,00% 2,12%

Fatm - faturamento médio (106 reais) 2000 45,2        156                     0,6               1.173           
2003 65,0        202                     0,9               1.517           

HHI 2000 0,10        0,109                  0,0065         0,6748         

2003 0,09        0,071                  0,0063         0,3171         

Poder (HHI*(1-tx.M)) 2000 0,08        0,089                  0,0061         0,6305         
2003 0,07        0,055                  0,0057         0,2574         

X (taxa de exportação) 2000 16,8% 0,1667                -              74%

2003 23,2% 0,2183                -              98%

2000 3,5% 0,0987                -              74%

2003 2,2% 0,0533                -              36%

n=88

GOVPD (participação da ajuda do Governo 
nos gastos totais)

 
Tabela 2. Análise Descritiva do Painel com P&D como variável dependente  
Fonte: Elaboração Própria 

 

A Tabela 2 mostra as estatísticas descritivas das variáveis de interesse para o 

modelo de P&D para a base de dados utilizada. Percebe-se que a média de 

investimento de P&D no Brasil é muito baixa, inferior a 1% do faturamento total da 

indústria. Inclusive o máximo de gastos em P&D da amostra é de 3% do faturamento  

para o setor de fabricação de lâmpadas e equipamentos de iluminação, o que 

também é muito baixo. O setor de informática (Fabricação de máquinas para 

escritório e máquinas e equipamentos de informática), por exemplo, tem um gasto 

em P&D que representa cerca de 2% de seu faturamento 65. 

O HHI médio é menor do que 0,18 pontos, o que significa que a indústria brasileira 

tem uma concentração moderada para pequena 66. O setor que apresenta a maior 

concentração é o setor de fabricação de eletrodomésticos no ano de 2000. 

 

                                                                 
65 Tabela com a Matriz de Variância e Covariância para o Painel com variável dependente de PD encontra-se no 
Anexo B na Tabela B2. As outras matrizes de Variância e Covariância também estão nesse anexo (com a 
separação setorial e a variável dependente do OAI). 
66 O critério do FTC é que entre 0,10-0,18 representa uma concentração moderada e acima de 0,18 uma 
concentração elevada (FTC, 1997).  
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Ano MÉDIA DESV.PAD MIN. MÁX.
P&D - intensidade dos gastos em P&D 2000 1,03% 0,0078                0,20% 3,01%

2003 0,72% 0,0054                0,08% 2,12%

Fatm - faturamento médio (106 reais) 2000 70,0        218,0                  0,8               1.173           
2003 98,1        278,6                  1,6               1.517           

HHI 2000 0,14        0,132                  0,0130         0,6748         

2003 0,11        0,077                  0,0168         0,3034         

Poder (HHI*(1-tx.M)) 2000 0,10        0,110                  0,0105         0,6305         
2003 0,08        0,066                  0,0105         0,2574         

X (taxa de exportação) 2000 17,0% 0,1556                -              74%

2003 21,5% 0,1981                -              94%

2000 5,0% 0,1353                -              74%

2003 3,1% 0,0667                -              36%

n=43

GOVPD (participação da ajuda do Governo 
nos gastos totais)

 
 
Tabela 3. Análise Descritiva do Painel para os setores de alta e média alta 

tecnologia (AB) com a variável dependente de P&D 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Ano MÉDIA DESV.PAD MIN. MÁX.
P&D - intensidade dos gastos em P&D 2000 0,32% 0,0025                0,03% 1,23%

2003 0,18% 0,0013                0,00% 0,48%

Fatm - faturamento médio (106 reais) 2000 21,6        35,9                    0,6               169              
2003 33,4        66,9                    0,9               327              

HHI 2000 0,07        0,064                  0,0065         0,2898         

2003 0,06        0,054                  0,0063         0,3171         

Poder (HHI*(1-tx.M)) 2000 0,06        0,054                  0,0061         0,2794         
2003 0,05        0,035                  0,0057         0,1597         

X (taxa de exportação) 2000 16,6% 0,1783                -              63%

2003 24,8% 0,2371                -              98%

2000 2,1% 0,0372                -              17%

2003 1,4% 0,0349                -              19%

n=45

GOVPD (participação da ajuda do Governo 
nos gastos totais)

 
Tabela 4. Análise Descritiva do Painel para os setores de baixa e média baixa 

tecnologia (CD) com a variável dependente de P&D 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Como era de se esperar os setores classificados como de alta tecnologia têm gastos 

em P&D médios maiores do que os setores de baixa tecnologia. No entanto, outros 

resultados também podem ser observados quando se comparam essas tabelas. Os 

setores de alta tecnologia também têm faturamentos médios maiores e índices de 

concentração mais elevados do que os de baixa tecnologia. A taxa de exportação é 

parecida nos casos apresentados, mas a participação do financiamento do Governo 

é maior para o caso dos setores de maior tecnologia. 
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Ano MÉDIA DESV.PAD MIN. MÁX.
OAI - intensidade dos gastos em outras 2000 2,50% 0,0160             0,00% 9,29%

   atividades inovativas 2003 1,62% 0,0095             0,08% 5,82%

Fatm - faturamento médio (106 reais) 2000 43,9          151,4               0,584      1.173      
2003 78,0          236,6               0,899      1.517      

HHI 2000 0,11          0,127               0,0065    0,7408    

2003 0,09          0,105               0,0063    0,8359    

Poder (HHI*(1-tx.M)) 2000 0,09          0,111               0,0061    0,7393    
2003 0,07          0,091               0,0057    0,7682    

X (taxa de exportação) 2000 16,1% 0,1655             -          74,5%

2003 22,3% 0,2163             -          97,8%

2000 12,4% 0,1372             -          63,6%

2003 11,9% 0,1232             -          58,8%

n=93

GOV (participação da ajuda do Governo 
nos gastos totais em OAI)

 
Tabela 5. Análise Descritiva do Painel com outras atividades inovativas (OIA) 

como variável dependente67 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Quando se trata de outras atividades inovativas (OIA) percebe-se que a intensidade 

média dos gastos é bem maior do que os gastos em pesquisa e desenvolvimento 

internos. Para o setor de fabricação de produtos cerâmicos esses gastos chegam a 

quase 10% do faturamento anual, o que pode ser considerado um valor alto. Além 

disso, a participação dos financiamentos do Governo para esses tipos de atividades 

inovativas também é bem mais alto, chegando a 64% dos gastos totais para o caso 

do setor de extração de outros minerais metálicos. 

4.3 Análise dos resultados 

4.3.1 P&D 

A primeira parte da análise de resultados trata das regressões entre intensidade dos 

gastos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) internos às firmas e concorrência 

para o caso dos setores pesquisados pela PINTEC nos anos 2000 e 2003. O 

investimento em P&D internos às firmas, como já explicado anteriormente, tem como 

característica o fato de ter retornos de longo-prazo, incertos e conhecimento do tipo 

                                                                 
67 Como descrito anteriormente, as bases de dados das duas variáveis dependentes são um pouco diferentes, 
isso devido a exclusão de alguns setores, por isso algumas informações são diferentes da Tabela 2. No caso do 
PD mais setores são excluídos devido a informação faltante porque PD não apresentava variação de um ano 
para o outro. A Nota de Rodapé 63 explica essas diferenças nas bases de dados. 
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know-what. Por isso, esse tipo de gasto deve ser separado de todos os outros 

gastos com esforço tecnológico discriminados na PINTEC e descritos anteriormente. 

Os primeiros resultados dos testes econométricos estão descritos na Tabela 6, que 

contém modelos com a mesma especificação, mas estimados através de três 

métodos diferentes: em efeitos fixos, em efeitos aleatórios e pooled68 com erros 

robustos69.  

Variável Dependente: p&d MODELO 1

Método Econométrico Efeitos 
Fixos

Efeitos 
Aleatórios

Pooled

HHI 0,036 0,038 0,038
0,003 0,000 0,000

HHI2 -0,057 -0,053 -0,050
0,002 0,001 0,006

FATM 0,008 0,005 0,005
0,025 0,092 0,153

Dummy de ano (2003) -0,002 -0,002 -0,002
0,001 0,000 0,005

Constante 0,004 0,004 0,004
0,000 0,000 0,000

Teste F 0,000 0,000 0,000
No de observações 176 176 176

 - Logo abaixo do coeficiente da cada variável tem-se 
o p-valor desse coeficiente  

Tabela 6. Resultados para P&D 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Em primeiro lugar é importante ressaltar que os resultados para os três métodos de 

estimação são bem semelhantes, o que mostra a robustez dos resultados 

encontrados. Pode-se notar que os resultados para os três métodos é uma relação 

não linear entre gastos com Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e o índice de 

concentração escolhido (HHI), um U invertido como prevê parte da literatura 

revisada no capítulo 3 (Scherer e Ross, 1989 e Aghion et al., 2002). Isso significa 

que quando o setor tem uma concentração pequena, um aumento da mesma implica 

em um aumento da intensidade dos gastos em P&D. Mas, a partir do momento que 

essa concentração aumenta muito, essa intensidade do P&D cai.  

                                                                 
68 Testes de especificação encontram -se no Anexo C. 
69 A utilização da matriz robusta de variância e covariância para inferência torna os resultados robustos com 
relação a heterocedasticidade e auto-correlação dos erros. 
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O Gráfico 170 ilustra a relação entre essas duas variáveis para o caso do modelo em 

efeitos fixos. Percebe-se que a relação entre HHI e P&D é positiva até que o setor 

alcance uma concentração de 0,3171 de HHI (sendo que 0,18 de HHI pode ser 

considerado concentrado pelas agências antitruste , como já visto anteriormente). A 

partir desse ponto (0,31) a intensidade dos gastos em P&D se reduz. O Gráfico 2 

ilustra a mesma relação, mas com os resultados do modelo em efeitos aleatórios e 

pooled. Percebe-se que a maior diferença entre os dois resultados é apenas o ponto 

de máximo de cada curva, sendo que esta é uma diferença pequena. 
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P&D Relação entre P&D e HHI

 
Gráfico 1 – O U invertido da relação entre P&D e HHI dado o modelo FE72 
Fonte: Elaboração Própria 

                                                                 
70 Esse gráfico foi montado a partir dos parâmetros calculados para o modelo em  efeitos fixos  e considerando as 
demais variáveis constantes (utilizou-se a média destas para fim de cálculo).  
71 Valor calculado a partir dos parâmetros estimados no modelo de painel em efeitos fixos. 
72 Curva acaba quando se atinge o máximo de concentração da amostra: 0,67 de HHI. 
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Gráfico 2 – O U invertido da relação entre P&D e HHI dado o modelo de efeitos 

aleatórios e pooled 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Elasticidades Efeitos 
Fixos

Efeitos 
Aleatórios

Pooled

HHI 0.61 0.65 0.65
HHI2 -0.18 -0.17 -0.16
FATM 0.08 0.05 0.05  

Tabela 7. Elasticidades das variáveis para Modelo 1 (Tabela 6)73 
Fonte: Elaboração Própria 

 

A Tabela 7 mostra a elasticidade no ponto médio para cada modelo e cada variável 

explicativa. Percebe-se que os resultados são semelhantes. Pode-se observar que o 

impacto do HHI nos gastos em P&D é elevado. 

Ainda com relação a Tabela 6, além do resultado acima apresentado, também é 

possível encontrar uma relação positiva entre P&D e tamanho médio das firmas do 

setor (variável representada pelo faturamento médio) como previsto pela literatura 

apresentada na seção 2.2.  

                                                                 
73 Os modelos são estimados no nível, por isso, os resultados são estimados na forma de parâmetros. Para 
transformar em elasticidades utiliza-se a média das variáveis (essa elasticidade varia um pouco de ponto em 
ponto, portanto, essa tabela é apenas ilustrativa).  
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Esse resultado pode ser relacionado com o argumento de que a firma tem que ser 

grande para justificar gastos com esforço tecnológico (Baldwin e Scott, 1991), ou, 

pela afirmação de Link (1980), de que como a atividade inovativa necessita de 

economias de escala e uma firma grande é mais capaz de tornar o investimento em 

P&D viável, pois é mais capaz de absorver essas economias de escala. O Gráfico 3 

representa essa relação entre tamanho e P&D para o caso do painel em efeitos 

fixos.  

No entanto, o impacto total de um aumento do tamanho médio das firmas por setor 

parece afetar pouco o P&D. Pode-se calcular que um aumento de 10 milhões no 

faturamento médio de um setor aumenta em 0,01 ponto de intensidade tecnológica. 

Em termos de elasticidade, a Tabela 7 mostra que um aumento de 1% no 

faturamento médio das firmas, aumenta 0,08% a intensidade dos gastos em P&D. 

No entanto, apesar desse efeito ser pequeno, é importante ressaltar que existe um 

efeito direto do tamanho do setor no montante total investido. Portanto, não é 

possível ignorar a importância dessa variável. 
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Gráfico 3 – Relação entre o tamanho e P&D para o modelo de efeitos fixos 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Adicionalmente, tem-se nos resultados apresentados uma dummy para o ano de 

2003 que reflete uma redução dos gastos em P&D médios nesse ano em 

comparação com o outro ano da pesquisa (2000). A dummy de ano pode ser 
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entendida como características macroeconômicas que impactam todos os setores da 

mesma forma. Pode-se concluir que o fraco desempenho econômico74 do ano de 

2003 se refletiu nos investimentos feitos pela indústria naquele ano. As variáveis de 

exportação e participação do financiamento do governo para P&D não foram 

estimados de forma significativa nos modelos (ver testes de especificações no  

Anexo C). 

Com os painéis em efeitos fixos e aleatórios descritos na Tabela 6 realiza-se o teste 

de Hausman para se avaliar se os coeficientes das variáveis explicativas dos 

modelos são estatisticamente iguais75. Pelo teste não é possível concluir que a 

hipótese nula foi rejeitada ou não. Isso acontece porque o teste de Hausman não é 

trabalha com matriz de variância e covariância robusta , ou seja, exige que as 

hipóteses de homocedasticidade e não autocorrelação sejam respeitadas. Como não 

é possível afirmar que não existe problema de omissão de variáveis, então, os 

métodos de estimação em efeitos fixos, efeitos aleatórios e pooled ainda serão 

utilizados nas etapas a seguir. 

Continuando os testes, segue-se para a segunda etapa dessa análise de resultados 

a fim de se tratar da possível crítica de que o resultado encontrado acima seja 

“espúrio” ou esteja superestimado, já que existem setores com diferentes 

oportunidades tecnológicas. Nesse caso, trata-se da percepção de que as 

características de cada setor (descritas no capítulo 2) seriam mais relevantes para 

explicar o esforço tecnológico do que a concorrência e que, quando essas 

características fossem levadas em consideração, a relação entre concorrência e 

esforço tecnológico deixaria de existir ou seria bem menor. A classificação foi feita 

da seguinte forma: os setores de alta e média alta intensidade tecnológica (AB) 

foram tratados como um conjunto e os setores de baixa e média baixa intensidade 

tecnológica (CD) como o segundo conjunto 76.  

As regressões foram testadas de duas formas:  

ETAPA 1 – Inserção de uma dummy setorial no modelo de efeitos aleatórios, onde 1 

representa os setores AB e 0 representa os setores CD. 

                                                                 
74 Um exemplo desse fraco desempenho econômico é o PIB do ano que cresceu apenas 1,1% (Fonte: IBGE – 
Dado calculado a partir da nova metodologia de cálculo do PIB, anteriormente o crescimento era de 0,5%). 
75 O teste encontra-se Anexo C na Tabela C7. 
76 A classificação dos setores encontra-se no Anexo A. 
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ETAPA 2 – Separação da base em dois conjuntos de dados, que contêm os setores 

AB e CD. Estimaram-se modelos separados para cada conjunto de setor.  

Os resultados finais da ETAPA 1 encontram-se na Tabela 8 abaixo e os testes 

intermediários no Anexo C. 

 

Variável Dependente: p&d - base completa
Técnica Econométrica / 
Modelo

Efeitos 
Aleatórios Pooled

HHI 0.026 0.024
0.004 0.007

HHI2 -0.036 -0.033
0.061 0.100

Dummy setorial 0.005 0.005
0.000 0.000

Dummy de ano (2003) -0.002 -0.002
0.001 0.003

Constante 0.002 0.002
0.000 0.000

Teste F 0.000 0.000
No de observações 176 176

 - Logo abaixo do coeficiente da cada variável tem-se 
o p-valor desse coeficiente  

Tabela 8. Resultados para P&D incluindo a dummy setorial 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Percebe-se que a conclusão inicial muda um pouco quando a intensidade 

tecnológica dos setores (ou oportunidades tecnológicas) é levada em consideração. 

Tanto no caso de efeitos aleatórios, quanto para o pooled, o coeficiente do HHI2 só é 

significativo a 10% de confiança. Além disso, é possível constatar que a relação de 

U invertido se mantém nos dois casos apresentados, mas o ponto de máximo é 

menor e a importância da concentração na explicação da variância do P&D também 

se reduz.  

 

Elasticidades Efeitos 
Aleatórios Pooled

HHI 0.44 0.42
HHI2 -0.11 -0.10  

Tabela 9. Elasticidades das variáveis para os modelos da Tabela 8  

Fonte: Elaboração Própria 
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Esse segundo resultado (redução da importância da concorrência) está apresentado 

no Gráfico 477 e na Tabela 9 acima. Nele pode-se ver que o total de P&D explicado 

pelas variáveis de concentração decai significativamente, como prevê parte da teoria 

e que as elasticidades médias para o HHI e seu quadrado caem significativamente 

quando a variável de dummy setorial é incluída na análise. 

Esse é o mesmo resultado é encontrado no estudo de Levin et al. (1985). Nesse 

estudo os autores encontram-se uma relação de U invertido semelhante a esta 

apresentada entre concentração (no caso C4) e esforço inovativo para o caso 

americano. Além disso, quando controlados os efeitos de oportunidades 

tecnológicas e apropriabilidade o efeito da estrutura sob o P&D decai 

significativamente.  
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Gráfico 4 – Relação entre HHI e P&D para o modelo de efeitos aleatórios – 

comparação entre o resultado sem e com dummy setorial 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Além desse resultado, percebe-se que a variável de tamanho médio das firmas do 

setor – FATM – não está mais presente no modelo. Isso acontece porque em todos 

os testes realizados a variável não é significativa nem a 10% de confiança78. Esse 

resultado também é previsto por parte da literatura exposta na seção 2.2. Cohen e 

Klepper (1996) afirmam que quando o efeito tamanho é controlado por variáveis 

                                                                 
77 Para o caso do pooled o mesmo resultado é apresentado no Anexo C no Gráfico C1. 
78 Ver Anexo C – Tabela C8 para maiores detalhes. 
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específicas dos setores, como oportunidades tecnológicas, seu impacto na P&D é 

reduzido, podendo se tornar irrelevante. 

Os resultados finais da ETAPA 2 encontram-se na Tabela 10 abaixo e os testes 

intermediários no Anexo C na Tabela C9 e Tabela C10. Note que o resultado é bem 

distinto para cada grupo de setores. Nos setores de alta tecnologia a relação em U 

invertido se mantém e o ponto de máximo passa a ser 0,36 de HHI. Além disso, o 

tamanho médio das firmas do setor também é um determinante dos gastos em P&D, 

apesar de seu impacto permanecer pequeno na intensidade de P&D.  

Já para os setores de baixa tecnologia, o grau de concentração do setor e o esforço 

tecnológico apresentam apenas uma relação linear e positiva, isso implica que 

quando o HHI de um setor cresce, aumentam seus gastos em P&D. Adicionalmente, 

o faturamento setorial médio é não significativo.  

 

Variável Dependente: p&d 
Técnica Econométrica: FE AB CD
HHI 0.042 0.019

0.010 0.002
HHI2 -0.069

0.004
FATM 0.008

0.061
Dummy de ano (2003) -0.003 -0.001

0.018 0.001
Constante 0.006 0.002

0.000 0.000
Teste F 0.016 0.000
No de observações 86 90
 - Logo abaixo do coeficiente da cada variável 
tem-se o p-valor desse coeficiente  

Tabela 10. Resultados para P&D separando amostra em dois grupos: Alta 

tecnologia (AB) e Baixa tecnologia (CD) 

Fonte: Elaboração Própria 
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Gráfico 5 – Relação entre HHI e P&D – grupos de setores: Alta tecnologia e    

Baixa tecnologia 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Inicialmente é importante ressaltar que a curva de baixa tecnologia acaba em 0,32 

de HHI porque esse é o máximo de concentração encontrado na amostra da 

PINTEC para os dois anos. Essa curva não é completa para que não ocorram 

generalizações dos resultados, ou seja, que se façam conclusões de que o 

monopólio é a solução ótima quando o setor é de baixa tecnologia. Como a amostra 

é pequena e o máximo é 0,32 pode-se dizer que o resultado vale apenas para os 

casos da amostra.  

O resultado encontrado entre a relação de concentração de mercado e investimento 

em P&D para os setores de alta e baixa tecnologia corrobora a afirmação de 

Dasgupta e Stiglitz (1980) de que, quando se trata de indústrias concorrenciais, a 

relação entre concentração e P&D é positiva. Como foi visto na seção anterior 

(seção 4.2) os setores classificados como de baixa tecnologia são menos 

concentrados do que o outro grupo. Na média, os setores de alta tecnologia têm um 

índice de concentração que é o dobro do de baixa tecnologia e, além disso, os 

máximos também são muito maiores. Enquanto os setores de alta tecnologia têm 

uma concentração moderada (acima de 1.000 pontos), os setores de baixa 

tecnologia são, em média, mercados concorrenciais. No entanto, é importante 
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ressaltar que os níveis de P&D para os setores em questão são baixíssimos, o que 

pode significar que esse resultado é pouco importante e significativo. 

Visto isso, mesmo levando em consideração as características individuais de 

intensidade tecnológica de cada setor pode-se concluir que a concorrência afeta os 

gastos em esforço tecnológico quando se trata de gastos em pesquisa e 

desenvolvimento internos às firmas. Mas, de fato, é necessário controlar as 

características individuais para não superestimar o impacto da concentração nos 

gastos em P&D. 

Apesar dessa conclusão, ainda é necessário realizar uma terceira etapa de testes 

para tratar de uma segunda crítica que poderia ser feita aos resultados obtidos. Essa 

crítica refere-se ao fato de que o HHI não é suficiente em medir o poder de 

mercado de uma firma. Por isso, incluí-se mais uma variável na análise: a taxa de 

importações. Essa variável adicionaria a questão da contestabilidade do mercado à 

informação de concentração (HHI). Essa variável foi utilizada através de uma 

interação dela com o HHI, o que resulta na variável denominada de poder79. 

Seguem os resultados na Tabela 11. 

 

                                                                 
79 Os testes com a variável de importação isolada e mantendo o índice de concentração se encontram no Anexo 
C na Tabela C11. Além disso, os testes de especificações para a variável “poder” também se encontram nesse 
Anexo, Tabela C12. 
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Variável Dependente: p&d

Método Econométrico Efeitos 
Fixos

Efeitos 
Aleatórios

Pooled

PODER 0.043 0.031 0.029
0.002 0.003 0.006

PODER2 -0.079 -0.059 -0.056
0.000 0.000 0.001

FATM 0.008
0.026

Dummy setorial 0.006 0.006
0.000 0.000

Dummy de ano (2003) -0.002 -0.002 -0.002
0.001 0.001 0.003

Constante 0.004 0.002 0.002
0.000 0.000 0.001

Teste F 0.000 0.000 0.000
No de observações 176 176 176
 - Logo abaixo do coeficiente da cada variável tem-se 
o p-valor desse coeficiente

 
Tabela 11. Resultados para P&D com poder de mercado 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Assim como para o caso do HHI, a relação em U invertido se mantém e, quando 

inserida a dummy setorial, o poder explicativo da variável que representa a 

concorrência cai e o tamanho de mercado deixa de explicar o comportamento dos 

gastos em P&D. Isso pode significar que a preocupação com relação aos impactos 

da política antitruste na eficiência dinâmica, discutida na seção 2.3, podem ser 

pequenos ou até inexistentes, já que a variável que mais explica o esforço 

tecnológico é a intensidade tecnológica particular dos setores industriais. 

Por fim, o último teste a ser realizado é para avaliar a primeira hipótese dos modelos 

em painel: a exogeneidade estrita. Essa hipótese garante a consistência das 

estimativas calculadas e, além disso, também garante que não existe problema de 

causalidade entre as variáveis explicativas e a dependente. Na literatura 

apresentada nos capítulos anteriores, uma das críticas aos testes sobre a relação 

entre concorrência e P&D é que estes consideram que estrutura determina P&D e 

esquecem que o contrário também pode acontecer. No entanto, essa relação de 

P&D determinando estrutura é uma relação mais de longo prazo e, portanto, não 
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deve comprometer os resultados acima apresentados. De qualquer forma, seguem 

os testes para exogeneidade estrita 80 realizados. 

 

Variável Dependente: pd EXOGENEIDADE ESTRITA
Método Econométrico: 
Primeira Diferença Mod. 1 Mod. 2 Mod. 3

d(HHI) 0.043 0.044 0.037
0.002 0.002 0.003

d(HHI2) -0.068 -0.072 -0.056
0.001 0.001 0.005

HHI (t=2) -0.011 -0.027
0.372 0.380

HHI2 (t=2) 0.058
0.528

d(FATM) 0.008 0.008 0.004
0.056 0.062 0.150

FATM (t=2) 0.005
0.024

Constante -0.001 -0.001 -0.003
0.117 0.529 0.000

Teste F 0.004 0.007 0.000
No de observações 88 88 88
 - Logo abaixo do coeficiente da cada variável tem-se 
o p-valor desse coeficiente

 

Tabela 12. Teste da hipótese de exogeneidade estrita para os modelos em 
painel 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A Tabela 12 apresenta um resultado interessante. Para o índice de concentração 

pode-se considerar que a hipótese de exogeneidade estrita é respeitada, já que nos 

dois casos testados os parâmetros em t=2 não são significativos. No entanto, é 

possível que exista um problema de causalidade entre o tamanho (FATM) e o P&D, 

já que, quando testado em t=2 esse parâmetro é significativo a 5% de confiança. 

Sendo assim, como a variável de interesse é o P&D e HHI, um último modelo é 

estimado para concluir essa subseção e será apresentado a seguir na Tabela 13. 

 

                                                                 
80 O teste de exogeneidade estrita consiste em rodar o painel em 1ª diferença (um terceiro método, que para o 
caso de n=2 apresenta resultados iguais  ao modelo de efeitos fixos). Nesse painel, as variáveis explicativas 
serão colocadas no nível (ou seja, em t=1). Se o parâmetro calculado não for significativo isso implica que a 
hipótese de exogeneidade estrita não pode ser rejeitada. 
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Variável Dependente: p&d MODELOS FINAIS
Método Econométrico: 
Primeira Diferença

Efeitos 
Fixos

Efeitos 
Aleatórios Pooled

HHI 0.041 0.026 0.024
0.001 0.004 0.007

HHI2 -0.061 -0.036 -0.033
0.002 0.061 0.100

Dummy setorial 0.005 0.005
0.000 0.000

Dummy de ano (2003) -0.002 -0.002 -0.002
0.002 0.001 0.003

Constante 0.004 0.002 0.002
0.000 0.000 0.000

Teste F 0.000 0.000 0.000
No de observações 176 176 176
 - Logo abaixo do coeficiente da cada variável tem-se 
o p-valor desse coeficiente

 
Tabela 13. Modelos finais para P&D 

Fonte: Elaboração Própria 
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Gráfico 6 – Relação entre HHI e P&D – modelos finais 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Sendo assim, pode-se concluir que a concorrência (HHI e poder) influencia os 

gastos com P&D dos setores brasileiros na forma de um U invertido. Iniciando de um 

grau de concentração pequeno, conforme este cresce, os gastos em P&D tendem a 

crescer junto. Isso acontece até que a concentração atinja cerca de 0,35 de HHI (o 

que já pode ser considerado um setor com concentração bastante elevada). A partir 

desse ponto, os incentivos a investir em Pesquisa e Tecnologia caem até que o setor 
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não invista nada em P&D, como no caso do monopólio (HHI=1). Ademais, este efeito 

somente é observado em setores de alta tecnologia, pois não se observam 

concentrações maiores do que estas nos setores de baixa tecnologia81. 

Vale ressaltar que esse resultado não implica que uma firma monopolista não irá 

investir em P&D. O que se pode dizer é  que quando o poder de mercado é muito alto 

(como o de uma firma monopolista) esse fator de concentração exerce um papel 

negativo nos incentivos à inovação. No entanto, outros determinantes podem 

influenciar positivamente a intensidade dos gastos em P&D. Por exemplo, uma firma 

monopolista ou com um grau de poder de mercado elevado pode ter elevados 

gastos em P&D se as oportunidades tecnológicas forem muito grandes82. 

Dependendo do ponto de vista, esses resultados podem implicar em uma releitura 

da teoria econômica tradicional e, principalmente, uma revisão de seu papel nas 

políticas públicas, especialmente, para o caso da política antitruste. Como citado 

anteriormente Motta (2004) não acredita que esse resultado tenha um impacto 

importante na política. Contrariamente, esse resultado exige, no mínimo, uma 

discussão mais profunda.  

Por exemplo, se um setor com cerca de 0,20 de HHI passasse por uma 

concentração em que o HHI fosse para 0,30 qual deve ser a posição da agência de 

defesa da concorrência? Uma leitura literal dos resultados preveria uma aprovação 

do ato com a justificativa de que a eficiência dinâmica poderia ser ampliada, mas, de 

fato, mais fatores deveriam ser levados em consideração. Um dos fatores é os 

impactos de curto-prazo contra os possíveis impactos de longo prazo. Além disso, 

também se tem o próprio resultado de que a estrutura importa, mas não tanto quanto 

as características setoriais, como a proximidade do paradigma tecnológico. 

 

                                                                 
81 Ver na seção 4.2 de Análise Descritiva para maiores detalhes. 
82 É importante ressaltar que sempre quando se pensa em monopólio e poder de mercado duas firmas brasileiras 
vêm em mente: Petrobrás e Embraer. A Petrobrás é uma empresa estatal com um papel na sociedade de 
fomento a pesquisa. Já a Embraer é uma empresa de alta tecnologia, ligada a setores da ciência básica. Além 
disso, o índice de concentração dessas empresas deveria ser calculado em um mercado relevante bem maior, 
como o mundial, já que seu mercado consumidor não se encontra no Brasil. Portanto, deve-se tomar cuidado ao 
expandir o resultado apresentado. 
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4.3.2 Outras Atividades Inovativas 

Essa subseção trata de estimar a relação entre estrutura e esforço inovativo quando 

se trata de outras atividades inovativas. Nesse caso, as outras atividades são: 

aquisição externa de P&D, aquisição de máquinas e equipamentos e aquisição de 

outros conhecimentos externos e treinamento 83. Como visto, esse tipo de esforço 

inovativo tem menores riscos associados e, muitas vezes, retornos de curto-prazo. 

Além disso, o tipo de conhecimento relacionado é o know-how – as empresas 

buscam se adequar à concorrência e, talvez, mercados internacionais, através do 

know-how. Sendo assim, assume-se que quanto mais concorrencial é um mercado, 

maiores serão os níveis de esforço tecnológico das firmas, pois estas devem sempre 

seguir as inovações de fora (do mercado ou do país). 

Essa etapa será mais resumida, pois o principal objetivo dessa dissertação era 

encontrar a relação entre concorrência e P&D. O ponto a ser defendido nessa parte 

é que quando se tratam de esforços tecnológicos menos arriscados a relação deste 

com a concentração de mercado é diferente. Essa subseção será composta de uma 

especificação inicial com todas as variáveis de interesse e todos os três métodos de 

estimação. Posteriormente um novo teste de endogeneidade será realizado a fim de 

garantir a consistência das estimativas. Por fim, um último modelo com a melhor 

especificação. 

Os primeiros resultados dos testes econométricos estão descritos na Tabela 14, que 

contém os modelos finais dos três tipos de método diferentes. Os testes de 

especificação encontram no Anexo D na Tabela D13. 

 

                                                                 
83 As outras atividades disponíveis na base da PINTEC (Preparação do mercado para inovações de produto e 
projeto industrial e outras preparações técnicas para a produção e distribuição) foram desconsideradas , pois 
implicam em uma inovação prévia e não se sabe se essa inovação foi realizada através de P&D ou outras 
atividades inovativas. 



 

 

86 

Variável Dependente: outras atividades inovativas (OAI)

Método Econométrico
Efeitos 
Fixos

Efeitos 
Aleatórios Pooled

HHI -0.031 -0.021 -0.021
0.020 0.002 0.002

FATM 0.023
0.001

Dummy de ano (2003) -0.010 -0.009 -0.009
0.000 0.000 0.000

Constante 0.027 0.027 0.027
0.000 0.000 0.000

Teste F 0.000 0.000 0.000
No de observações 186 186 186
 - Logo abaixo do coeficiente da cada variável tem-se 
o p-valor desse coeficiente  

Tabela 14. Modelos para OAI (Outras Atividades Inovativas) 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Elasticidades Efeitos 
Fixos

Efeitos 
Aleatórios Pooled

HHI -0.15 -0.11 -0.11
FATM 0.07  

Tabela 15. Elasticidades das variáveis para os modelos da Tabela 14 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Como o esperado, o resultado é uma relação negativa entre concentração e gastos 

em atividades inovativas. Isso acontece porque a firmas que estão em mercados 

mais concorrenciais devem se adequar mais rapidamente às novas tecnologias para 

conseguir manter seu lugar no mercado, por esse motivo, estas investem mais do 

que firmas pertencentes a mercados menos concentrados (Farina e Azevedo, 2001). 

Adicionalmente, tem-se que a relação é relativamente forte, dado que um aumento 

de 0,10 pontos no HHI reduz os gastos em 0,3 pontos percentuais84 (essa relação 

cai para os métodos de painel em efeitos aleatórios e pooled). Em termos de 

elasticidade, tem-se que o aumento de 1% do HHI resulta em um aumento de 0,15% 

da intensidade tecnológica. 

O tamanho médio das firmas só é estatisticamente significativo para o caso do painel 

em efeitos fixos e, nesse caso, tem um impacto maior do que para o P&D interno 

testado na subseção anterior. A dummy de ano também é importante para o OAI e, 

                                                                 
84 Isso pode parecer pouco, mas dado a intensidade que se tem no Brasil (dados PINTEC) é uma variação 
razoável. 
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assim como no P&D, representa que o ano de 2003 foi teve menos investimento do 

que o ano de 2000. 

A dummy setorial foi incluída nos modelos de diversas formas, mas em nenhuma se 

mostrou significativa85. Esse resultado é interessante, pois mostra que as 

oportunidades tecnológicas somente são importantes quando se trata de atividades 

de P&D internos às firmas. Ou seja, uma firma distante do paradigma tecnológico 

(ou de baixa intensidade tecnológica) não tem restrições em adquirir uma tecnologia 

já existente, realizar treinamentos ou comprar máquinas e equipamentos para 

modernizar sua produção.  

As outras variáveis de controle, taxa de exportações e participação do financiamento 

do Governo, também são não significativas em todos os modelos estimados. 

Ademais, é necessária a realização de um teste de endogeneidade para garantir a 

consistência das estimativas representadas na Tabela 14 e, assim, comprovar ou 

refutar a causalidade de concentração para esforço tecnológico e entender porque 

as estimativas do painel efeitos fixos é diferente das encontradas nos dois outros 

métodos. Se garantirmos a consistência das estimativas através da comprovação da 

hipótese de exogeneidade estrita, provavelmente, essa diferença ocorre por 

problema de viés de omissão, e, assim o método de painel é o único que apresenta 

estimativas consistentes. 

 

                                                                 
85 Ver testes de especificação no Anexo D. 
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Variável Dependente: oai EXOGENEIDADE ESTRITA
Método Econométrico: 
Primeira Diferença

Mod. 1 Mod. 2 Mod. 3

d(HHI) -0.028 -0.032 -0.032
0.091 0.014 0.052

HHI (t=2) -0.011 0.000
0.608 0.999

d(FATM) 0.025 0.035 0.035
0.001 0.000 0.000

FATM (t=2) -0.015 -0.015
0.003 0.042

Constante -0.009 -0.009 -0.009
0.004 0.000 0.003

Teste F 0.003 0.000 0.000
No de observações 93 93 93
 - Logo abaixo do coeficiente da cada variável tem-se 
o p-valor desse coeficiente

 
Tabela 16. Teste da hipótese de exogeneidade estrita para os modelos em 

painel 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Assim como para P&D, não se constata através desse teste problema de 

endogeneidade entre outras atividades inovativas (OAI) e o índice de concentração 

(HHI). Mas, o resultado de endogeneidade entre a variável dependente e tamanho 

encontrado anteriormente também vale para esse caso.  

Dessa forma, uma última etapas de testes desconsiderando o tamanho médio das 

firmas do setor está representada na Tabela 17. 

 

Variável Dependente: outras atividades inovativas (OAI)

Método Econométrico Efeitos 
Fixos

Efeitos 
Aleatórios

Pooled

HHI -0.015 -0.021 -0.021
0.265 0.002 0.002

Dummy de ano (2003) -0.009 -0.009 -0.009
0.000 0.000 0.000

Constante 0.027 0.027 0.027
0.000 0.000 0.000

Teste F 0.000 0.000 0.000
No de observações 186 186 186
 - Logo abaixo do coeficiente da cada variável tem-se 
o p-valor desse coeficiente

 
Tabela 17. Modelos finais para OAI 

Fonte: Elaboração Própria 
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Percebe-se que o HHI deixa de ser significante no painel em efeitos fixos. Dessa 

forma, só se poderá dizer que o HHI impacta nos gastos com outros tipos de 

atividades inovativas se os coeficientes estimados em efeitos fixos e aleatórios forem 

estatisticamente iguais. Isso porque, se os coeficientes forem estatisticamente iguais 

o modelo de efeitos aleatórios tem estimativas consistentes e mais eficientes, por 

esse motivo deve ser o modelo utilizado para realizar inferência estatística. Para 

tanto, segue o teste de Hausman realizado. 

 

. hausman fe re

Coefficients

(b) (B) (b-B)
sqrt(diag(V_
b-V_B))

fe re Difference S.E.
hhi -0.0150 -0.0214 0.0064 0.0115
dano2 -0.0091 -0.0092 0.0001 0.0005
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(2) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =        0.50
                Prob>chi2 =      0.7802  

Tabela 18. Teste de Hausman para modelos de efeitos fixos e aleatórios 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Sendo assim, não se pode rejeitar a hipótese de que os coeficientes são 

estatisticamente iguais, então, o modelo de efeitos aleatórios apresenta estimativas 

consistentes e mais eficientes.  

Dessa forma, conclui-se que o índice de concentração afeta os gastos em outras 

atividades inovativas (OAI) negativamente para os setores industriais brasileiros, ou 

seja, quanto mais concentrado é o mercado, maior a probabilidade da firma 

pertencente ao mesmo investir em outras atividades inovativas. Além disso, o 

tamanho não é importante para a determinação da intensidade desses gastos assim 

como as condições de oportunidades tecnológicas de cada setor.  

Pode-se dizer que esse é um resultado intuitivo. Em primeiro lugar a relação 

negativa entre concentração e intensidade dos gastos: quanto maior a concorrência 
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maior a necessidade de se manter capacitado. Quanto as oportunidades 

tecnológicas, esse também é um resultado intuitivo, pois as oportunidades 

tecnológicas estão relacionadas a criação de tecnologia e não apenas a capacitação 

(compra de tecnologia). Por fim o tamanho da firma deixa de ser importante, pois 

esses tipos de atividades inovativas não têm economias de escala associadas (uma 

das principais justificativas para as hipóteses schumpeterianas). 
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5. Conclusão 

Essa dissertação tem como objetivo analisar a relação entre estrutura de mercado e 

esforço tecnológico, mais especificamente concentração de mercado e gastos em 

atividades inovativas. Para tanto, buscou-se entender mais profundamente quais são 

os determinantes do processo inovativo além da própria estrutura de mercado. 

A revisão da literatura mostrou que os determinantes do esforço tecnológico podem 

ser desde as tradicionais hipóteses schumpeterianas (tamanho e estrutura de 

mercado) como características específicas das firmas e dos setores (por exemplo, 

competências e oportunidades tecnológicas, respectivamente).  

Quando se trata especificamente da estrutura de mercado, viu-se que esse tema é 

controverso, alguns autores defendem que a relação é positiva, outros que se trata 

uma relação negativa e, por fim, alguns defendem que esta é uma relação não 

linear, que se dá na forma de um U invertido.  

Com o objetivo de analisar empiricamente essa questão, os testes econométricos 

foram separados em dois grupos: testes para o P&D interno às firmas e testes para 

outras atividades inovativas. Essa separação trata o investimento que tem elevados 

riscos associados e retornos de longo-prazo (P&D interno) diferentemente do 

investimento mais certo (outras atividades inovativas, como capacitação 

tecnológica). Esses dois grupos devem ser tratados separadamente, pois se espera 

resultados diferentes quando se trata de concentração. 

Para o primeiro grupo – P&D interno – os resultados encontrados nos testes 

econométricos evidenciaram uma relação em U invertido entre concentração de 

mercado e P&D interno à firma para os setores industriais brasileiros, como prevêem  

Scherer e Ross (1989), Aghion et al  (2002) e Motta (2004). No entanto, essa 

evidência é enfraquecida quando se leva em consideração a intensidade tecnológica 

de cada setor (proxy para oportunidades tecnológicas). Ou seja, a relação em U 

invertido se mantém, mas a importância da concentração em explicar a variância do 

esforço tecnológica cai. 

Além disso, os testes para esforço tecnológico em atividades de P&D internos 

também mostraram que a importância do tamanho médio do setor existe, mas é 

pequena, sendo que perde totalmente a significância quando a variável de 
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intensidade tecnológica é levada em consideração. Outros possíveis determinantes 

também foram testados, mas não foi possível encontrar nenhuma relação adicional. 

A literatura aponta para uma possível endogeneidade entre as hipóteses 

schumpeterianas e o esforço tecnológico. Assume-se a hipótese que estrutura e 

tamanho determinam esforço tecnológico, no entanto, não é possível, apenas com 

respaldo da teoria econômica, afirmar que o contrário também não é verdadeiro. A 

subseção 4.3.1 mostrou que não existe endogeneidade entre concentração e P&D, 

mas que esta existe entre o tamanho do setor e o P&D. Desse resultado pode-se 

concluir que, pelo menos no curto-prazo, o P&D é somente capaz de alterar o 

tamanho do setor.  

Do estudo empírico para outras atividades inovativas é possível concluir que 

mercados concorrenciais têm maiores investimentos em capacitação tecnológica, 

como licenciamento de tecnologia. Esse resultado pode ser entendido como uma 

condição de sobrevivência dessas firmas; se elas não mantiverem a capacitação 

tecnológica podem perder posições no mercado ou, até mesmo, irem a falência. 

Essa lógica vale para esse caso, mas não valeria para a relação entre concentração 

e P&D interno, porque a capacitação tecnológica não apresenta riscos tão elevados 

às firmas como o P&D interno.  

É importante destacar que a pesquisa empírica apresenta alguns limites que 

qualificam os resultados acima descritos. Em primeiro lugar, não se pode afirmar que 

a estrutura de mercado como um todo tem uma relação com o P&D, pois se estudou 

apenas o efeito da concentração de mercado, embora esta seja a proxy mais 

utilizada em trabalhos empíricos dessa natureza.  

Além disso, as informações disponíveis tratavam-se apenas de dados agregados por 

setores, o que gera problemas quando se analisa concentração de mercado. Isso 

porque os setores CNAE não representam mercados relevantes de fato. Ou seja, os 

índices de concentração calculados podem estar, na maior parte das vezes, 

subestimados, já que os setores englobam produtos que não são concorrentes, 

como cerveja e refrigerante, que são agrupados no setor de produção de bebidas. A 

utilização de microdados da PINTEC ampliaria significativamente a amplitude dos 

resultados, já que possibilitaria uma definição mais precisa de mercado relevante de 

produto. 
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O principal desdobramento desse trabalho refere-se à política antitruste. Viu-se que 

a base de conhecimento associado a essa política é a microeconomia tradicional, o 

que implica na lógica de que quanto menor a concentração de mercado, maiores as 

eficiências econômicas e, assim, maior será o bem-estar da sociedade.  

No entanto, o modelo apresentado mostra que, para o Brasil, a estrutura de mercado 

que maximiza o esforço tecnológico e, assim, a eficiência, não é a concorrência 

perfeita. O ponto de máximo de esforço tecnológico está associado a um mercado, 

que já tem elevada concentração de mercado, cerca de 0,30 de HHI. Sendo assim, a 

hipótese de que o monopólio é uma estrutura com piores eficiências associadas 

ainda pode ser mantida, mas a concorrência perfeita não é, por esse resultado, a 

estrutura que maximiza eficiências dinâmicas. Mesmo assim, ainda não se pode 

dizer que a ausência de concentração não maximiza o bem-estar, já que não se 

pode contrapor valores de eficiência estática e dinâmica. 

Além disso, também se pode afirmar que a política antitruste , da forma que se 

conhece, privilegia a tecnologia do tipo know-how (outras atividades inovativas) em 

detrimento da tecnologia do tipo know-what (desenvolvimento de novos produtos e 

processos). Levando a análise ao limite, pode-se imaginar o caso de uma política 

antitruste que amplie, de fato, a concorrência perfeita. Neste caso, pelos resultados 

acima apresentados, pode-se dizer que gastos em P&D interno seriam transferidos 

para gastos em capacitação tecnológica. No entanto , sabe-se que só existe know-

how se o know-what for desenvolvido anteriormente e que esse tipo de 

movimentação seria prejudicial para a economia, eficiências e bem-estar. No 

entanto, vale lembrar, que esse seria um caso extremo e que a política antitruste não 

busca a concorrência perfeita a qualquer custo, outras variáveis são levadas em 

consideração quando a agência decide sobre algum aspecto e, não obstante, os 

poderes da mesma são reduzidos quando comparados com o que foi apresentado. 

O ponto é apenas mostrar que existe um problema na base teórica dessa política e 

que a discussão de eficiência dinâmica deve ser explorada para melhorar o impacto 

da política na sociedade. 

Motta (2004) afirma que o máximo encontrado na quantificação do U invertido não 

deve ser usado literalmente pelas agências de defesa da concorrência, pois não 

existe teoria robusta com relação a isso. De fato, essa é uma ressalva importante, 

mas não se pode omitir que a busca pela concorrência perfeita reduz o máximo de 
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bem-estar que uma economia pode chegar e, portanto, de alguma forma isso deve 

ser levado em consideração nas análises antitruste. 

Na seção 2.3 mostrou-se a visão crítica de alguns autores com relação à política 

antitruste. Pode-se dizer que a principal crítica refere-se à dificuldade de se analisar 

casos de defesa da concorrência de forma dinâmica. Schmalensee (2000) mostra 

que, em um mercado no qual a concorrência via inovações é algo relevante, a 

política antitruste terá dificuldades em quantificar concentração, já que esta muda 

rapidamente. As agências de defesa da concorrência terão dificuldades também em 

definir mercados relevantes, já que uma inovação radical cria um novo mercado e 

altera os mercados ao seu redor. Além disso, as condutas anticoncorrenciais podem 

ser confundidas com atividades de apropriação dos investimentos na inovação. Ou 

seja, quando se analisa um caso de antitruste do ponto de vista dinâmico, a teoria 

econômica corrente mostra-se insuficiente. 

Visto isso, é possível afirmar que mudanças ou adaptações na base de 

conhecimento da teoria antitruste são necessárias para que tanto as eficiências 

estáticas como as dinâmicas sejam alcançadas. A política antitruste deve analisar os 

casos sob uma perspectiva também dinâmica, aceitando que a concorrência, muitas 

vezes, ocorre via inovações. No entanto, é importante ressaltar que alguns passos já 

foram tomados a fim de diminuir a contradição entre a praxis política antitruste e 

processo inovativo. 
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Anexos  

Anexo A: Informações da PINTEC/PIA e Classificação dos setores por 
Intensidade Tecnológica 

 
Tabela A1. Setores Industria is da PINTEC e PIA  

CNAE SETORES INDUSTRIAIS DA PINTEC 

100/111/131/132 
Extração de carvão mineral, petróleo, gás natural, 
minério de ferro e minerais metálicos não-ferrosos D Baixa Intensidade Tecnológica 

141 Extração de pedra, areia e argila D Baixa Intensidade Tecnológica 
142 Extração de outros minerais não metálicos D Baixa Intensidade Tecnológica 

151 Abate e preparação de produtos de carne e de 
pescado D Baixa Intensidade Tecnológica 

152 Processamento, preservação e produção de 
conservar de frutas, legumes e outros vegetais D Baixa Intensidade Tecnológica 

153 Produção de óleos e gorduras vegetais animais D Baixa Intensidade Tecnológica 
154 Laticínios D Baixa Intensidade Tecnológica 

155 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de 
rações balanceadas para animais D Baixa Intensidade Tecnológica 

156 Fabricação de refino de açúcar D Baixa Intensidade Tecnológica 
157 Torrefação e moagem de café D Baixa Intensidade Tecnológica 
158 Fabricação de outros produtos alimentícios D Baixa Intensidade Tecnológica 
159 Fabricação de bebidas D Baixa Intensidade Tecnológica 
160 Fabricação de produtos do fumo B Média Alta Intensidade Tecnológica 

171/174 Beneficiamento de fibras têxteis naturais e fabricação 
de artefatos têxteis D Baixa Intensidade Tecnológica 

172 Fiação D Baixa Intensidade Tecnológica 
173 Tecelagem D Baixa Intensidade Tecnológica 

175 Acabamento em fios, tecidos e artigos têxteis, por 
terceiros D Baixa Intensidade Tecnológica 

176 Fabricação de artefatos têxteis a partir de tecidos e de 
outros artigos têxteis D Baixa Intensidade Tecnológica 

177 Fabricação de tecidos e artigos de malha D Baixa Intensidade Tecnológica 
181 Confecção de artigos do vestuário e acessórios D Baixa Intensidade Tecnológica 

182 Fabricação de acessórios do vestuário e de 
segurança profissional D Baixa Intensidade Tecnológica 

191 Curtimento e outras preparações de couro C Média Baixa Intensidade Tecnológica 

192 Fabricação de artigos para viagem e de artefatos 
diversos de couro C Média Baixa Intensidade Tecnológica 

193 Fabricação de calçados C Média Baixa Intensidade Tecnológica 
201 Desdobramento de madeira D Baixa Intensidade Tecnológica 

202 Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material 
trançado D Baixa Intensidade Tecnológica 

211 Fabricação de celulose e outras pastas para a  
fabricação de papel B Média Alta Intensidade Tecnológica 

212 Fabricação de papel, papelão liso, cartolina e cartão C Média Baixa Intensidade Tecnológica 
213 Fabricação de embalagens de papel ou papelão C Média Baixa Intensidade Tecnológica 

214 Fabricação de artefatos diversos de papel, papelão,  
cartolina e cartão C Média Baixa Intensidade Tecnológica 

221/223 Edição e impressão, reprodução de materiais 
gravados D Baixa Intensidade Tecnológica 

222 Impressão e serviços conexos para terceiros D Baixa Intensidade Tecnológica 
231/233 Coqueiras e elaboração de combustíveis nucleares D Baixa Intensidade Tecnológica 

232 Fabricação de produtos derivados do petróleo A Alta Intensidade Tecnológica 
234 Produção de álcool D Baixa Intensidade Tecnológica 
241 Fabricação de produtos químicos inorgânicos B Média Alta Intensidade Tecnológica 
242 Fabricação de produtos químicos  orgânicos B Média Alta Intensidade Tecnológica 

243/244 
Fabricação de resinas, elastômeros, fibras, fios, 
cabos e filamentos contínuos artificiais e sintéticos B Média Alta Intensidade Tecnológica 

Class. IBGE de Intensidade 
Tecnológica - 2000 
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Tabela A1. Setores Industria is da PINTEC e PIA (Continuação) 

CNAE SETORES INDUSTRIAIS DA PINTEC 

245 Fabricação de produtos farmacêuticos B Média Alta Intensidade Tecnológica 
246 Fabricação de defensivos agrícolas B Média Alta Intensidade Tecnológica 

247 Fabricação de sabões, detergentes, produtos de  
limpeza e artigos de perfumaria B Média Alta Intensidade Tecnológica 

248 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e 
produtos afins B Média Alta Intensidade Tecnológica 

249 Fabricação de produtos e preparados químicos 
diversos B Média Alta Intensidade Tecnológica 

251 Fabricação de artigos de borracha C Média Baixa Intensidade Tecnológica 
252 Fabricação de produtos de material plástico C Média Baixa Intensidade Tecnológica 
261 Fabricação de vidro e de produtos do vidro C Média Baixa Intensidade Tecnológica 
262 Fabricação de cimento C Média Baixa Intensidade Tecnológica 

263 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, 
fibrocimento, gesso e estuque C Média Baixa Intensidade Tecnológica 

264 Fabricação de produtos cerâmicos D Baixa Intensidade Tecnológica 

269 Aparelhamento de pedras e fabricação de cal e de 
outros produtos de minerais não-metálicos C Média Baixa Intensidade Tecnológica 

271 Produção de ferro-gusa e deferroligas C Média Baixa Intensidade Tecnológica 
272 Siderurgia C Média Baixa Intensidade Tecnológica 
273 Fabricação de tubos C Média Baixa Intensidade Tecnológica 
274 Metalurgia dos metais não-ferrosos C Média Baixa Intensidade Tecnológica 
275 Fundição C Média Baixa Intensidade Tecnológica 

281 Fabricação de estruturas metálicas e obras de 
calderaria pesada C Média Baixa Intensidade Tecnológica 

282/288 Fabricação, manutenção e reparação de tanques, 
caldeiras, reservatórios metálicos C Média Baixa Intensidade Tecnológica 

283 Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de 
tratamento de metais C Média Baixa Intensidade Tecnológica 

284 Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e 
ferramentas manuais C Média Baixa Intensidade Tecnológica 

289 Fabricação de produtos diversos de metal C Média Baixa Intensidade Tecnológica 

291 Fabricação de motores, bombas, compressores e  
equipamentos de transmissão A Alta Intensidade Tecnológica 

292 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral A Alta Intensidade Tecnológica 

293 
Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos 
para a agricultura, avicultura e obtenção de produtos 
animais 

A Alta Intensidade Tecnológica 

294 Fabricação de máquinas-ferramenta A Alta Intensidade Tecnológica 

295 Fabricação de máquinas e equipamentos de usos na  
extração mineral e construção A Alta Intensidade Tecnológica 

296 Fabricação de outras máquinas e equipamentos de 
uso na extração mineral A Alta Intensidade Tecnológica 

297 Fabricação de armas, munições e equipamentos 
militares A Alta Intensidade Tecnológica 

298 Fabricação de eletrodomésticos A Alta Intensidade Tecnológica 

299 Manutenção e reparação de máquinas e 
equipamentos industriais A Alta Intensidade Tecnológica 

301/302 Fabricação de máquinas para escritório e máquinas e 
equipamentos de informática A Alta Intensidade Tecnológica 

311 Fabricação de geradores, transformadores e motores 
elétricos A Alta Intensidade Tecnológica 

312 
Fabricação de equipamentos para distribuição e 
controle de energia elétrica A Alta Intensidade Tecnológica 

Class. IBGE de Intensidade 
Tecnológica 2000 
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Tabela A1. Setores Industria is da PINTEC e PIA (Continuação) 

CNAE SETORES INDUSTRIAIS DA PINTEC 

313 
Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos 
isolados A Alta Intensidade Tecnológica 

314 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores 
elétricos A Alta Intensidade Tecnológica 

315 Fabricação de lâmpadas e equipamentos de 
iluminação A Alta Intensidade Tecnológica 

316 Fabricação de material elétrico para veículos A Alta Intensidade Tecnológica 

318/319 
Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e 
materiais elétricos e fabricação de outros 
equipamentos e aparelhos elétricos 

A Alta Intensidade Tecnológica 

321 Fabricação de material eletrônico básico B Média Alta Intensidade Tecnológica 

322/329 
Fabricação, manutenção e reparação de aparelhos e  
equipamentos de telefonia e radiotelefonia e de 
transmissores de televisão e rádio 

A Alta Intensidade Tecnológica 

323 
Fabricação de aparelhos receptores de rádio e 
televisão e de reprodução, gravação ou amplificação 
desom e vídeo 

A Alta Intensidade Tecnológica 

331 Fabricação de aparelhos e instrumentos para usos  
médico-hospitalares A Alta Intensidade Tecnológica 

332 Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, 
teste e controle A Alta Intensidade Tecnológica 

333 
Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos 
de sistemas eletrônicos de dicados à automação 
industrial 

A Alta Intensidade Tecnológica 

334 Fabricação de aparelhos, instrumentos e materiais 
ópticos, fotográficos e cinematográficos A Alta Intensidade Tecnológica 

335/339 
Fabricação de cronômetros e relógios e manutenção 
e reparação de equipamentos médico-hospitalares, 
instrumentos de precisão e ópticos e equipamentos 
para automação industrial 

A Alta Intensidade Tecnológica 

341 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários A Alta Intensidade Tecnológica 
342 Fabricação de caminhões e ônibus A Alta Intensidade Tecnológica 

343/345 
Fabricação de cabines, carrocerias e reboques e 
recondicionamento ou recuperação de motores para 
veículos automotores 

A Alta Intensidade Tecnológica 

344 Fabricação de peças e acessórios para veículos 
automotores B Média Alta Intensidade Tecnológica 

351/352 Construção e reparação de embarcações e veículos 
ferroviários A Alta Intensidade Tecnológica 

353 Construção, montagem e reparação de aeronaves A Alta Intensidade Tecnológica 
359 Fabricação de outros equipamentos de transporte A Alta Intensidade Tecnológica 
361 Fabricação de artigos do mobiliário D Baixa Intensidade Tecnológica 
369 Fabricação de produtos diversos B Média Alta Intensidade Tecnológica 

371/372 Reciclagem D Baixa Intensidade Tecnológica 

Class. IBGE de Intensidade 
Tecnológica 2000 
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Anexo B: Análise Descritiva 
 
BASE COMPLETA

pd hhi hhi2 poder poder2 fatm exporta govpd dsetor dano2
pd 1.000
hhi 0.341 1.000
hhi2 0.229 0.893 1.000
poder 0.247 0.905 0.845 1.000
poder2 0.110 0.750 0.915 0.866 1.000
fatm 0.254 0.367 0.267 0.382 0.233 1.000
exporta -0.051 0.116 0.069 -0.066 -0.062 0.052 1.000
govpd 0.223 0.249 0.230 0.113 0.054 0.356 -0.033 1.000
dsetor 0.555 0.335 0.238 0.280 0.190 0.165 -0.061 0.158 1.000  
Tabela B2. Matriz de Variância e Covariância para Painel de P&D 

 

pd hhi hhi2 fatm exporta govpd dano2
pd 1.000
hhi 0.218 1.000
hhi2 0.127 0.912 1.000
fatm 0.229 0.316 0.211 1.000
exporta 0.079 -0.017 -0.034 0.006 1.000
govpd 0.182 0.316 0.247 0.384 -0.030 1.000
dano2 -0.221 -0.197 -0.208 0.047 0.143 -0.087 1.000
n=74  

Tabela B3. Matriz de Variância e Covariância para Painel de P&D com setores 

de Alta Tecnologia 

 
pd hhi hhi2 fatm exporta govpd dano2

pd 1.000
hhi 0.145 1.000
hhi2 0.088 0.941 1.000
fatm -0.003 0.585 0.543 1.000
exporta -0.148 0.315 0.353 0.281 1.000
govpd 0.077 -0.179 -0.151 -0.119 -0.033 1.000
dano2 -0.304 0.033 0.037 0.140 0.177 -0.117 1.000
n=102  

Tabela B4. Matriz de Variância e Covariância para Painel de P&D com setores 

de Baixa Tecnologia 
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pd hhi hhi2 fatm exporta gov dsetor dano2
oai 1.000
hhi -0.156 1.000
hhi2 -0.166 0.902 1.000
fatm -0.028 0.458 0.428 1.000
exporta -0.058 0.037 -0.031 0.028 1.000
gov 0.108 -0.020 0.002 0.135 0.124 1.000
dsetor -0.015 0.212 0.063 0.120 -0.027 -0.153 1.000
dano2 -0.319 -0.070 -0.056 0.086 0.161 -0.020 0.000 1.000
n=186  

 

Tabela B5. Matriz de Variância e Covariância para Painel de OAI  

 
 
Anexo C: Testes para P&D 
 

Variável Dependente: pd
Técnica Econométrica: FE Mod 1* Mod 2 Mod 3 Mod 4
HHI 0.036 0.036 0.036 0.036

0.003 0.004 0.003 0.004
HHI2 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057

0.002 0.003 0.002 0.003
FATM 0.008 0.008 0.008 0.008

0.025 0.057 0.026 0.055
GOVPD -0.001 -0.001

0.860 0.860
X 0.000 0.000

0.975 0.987
Dummy de ano (2003) -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

0.001 0.004 0.002 0.002
Constante 0.004 0.004 0.004 0.004

0.000 0.001 0.000 0.000
Teste F 0.000 0.001 0.001 0.001
No de observações 176 176 176 176
* modelo escolhido
 - Logo abaixo do coeficiente da cada variável tem-se o p-valor desse 
coeficiente

 

 Tabela C6. Testes de especificação para P&D 
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. hausman fe re

Coefficients

(b) (B) (b-B)
sqrt(diag(V_
b-V_B))

fe re Difference S.E.
hhi | 0.0359 0.0378 -0.0018 0.0066
hhi2 | -0.0572 -0.0527 -0.0045 0.0083
fatm | 0.0077 0.0054 0.0023 0.0011
dano2 | -0.0024 -0.0023 -0.0001 0.0002

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =    -0.21    chi2<0 ==> model fitted on these
                                        data fails to meet the asymptotic
                                        assumptions of the Hausman test;
                                        see suest for a generalized test  

Tabela C7. Teste de Hausman para os modelos de efeitos fixos (fe) e efeitos 

aleatórios (re). 

 

Variável Dependente: pd - base completa
Técnica Econométrica / 
Modelo

Mod 1 - RE
Mod 2 - 

RE
Mod 3 - 

RE
Mod 4 - 

RE
Mod 5 - 
Pooled

Mod 6 - 
Pooled

Mod 7 - 
Pooled

Mod 8 - 
Pooled

HHI 0.021 0.021 0.021 0.026 0.019 0.019 0.020 0.024
0.024 0.020 0.019 0.004 0.042 0.034 0.031 0.007

HHI2 -0.031 -0.032 -0.033 -0.036 -0.028 -0.029 -0.030 -0.033
0.076 0.035 0.036 0.061 0.133 0.065 0.066 0.100

FATM 0.005 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004
0.112 0.270 0.274 0.131 0.300 0.303

X -0.001 -0.001
0.618 0.620

GOVPD 0.005 0.005 0.006 0.006
0.611 0.620 0.580 0.590

Dummy setorial 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Dummy de ano (2003) -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003

Constante 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.003 0.002
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Teste F 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
No de observações 176 176 176 176 176 176 176 176
 - Logo abaixo do coeficiente da cada variável tem-se 
o p-valor desse coeficiente

 Tabela C8. Testes de especificação para P&D com dummy setorial 
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Gráfico C1– Relação entre HHI e P&D para o pooled – comparação entre o 

resultado sem e com dummy setorial 

 

Variável Dependente: pd - ALTA TECNOLOGIA
Técnica Econométrica: FE Mod 1 Mod 2 Mod 3 Mod 4
HHI 0.040 0.039 0.042 0.041

0.037 0.033 0.010 0.030
HHI2 -0.066 -0.066 -0.069 -0.057

0.016 0.012 0.004 0.032
FATM 0.009 0.008 0.008 0.006

0.081 0.067 0.061 0.025
X 0.007 0.006

0.758 0.777
GOVPD -0.004

0.730
Dummy de ano (2003) -0.004 -0.004 -0.003

0.038 0.031 0.018
Constante 0.005 0.006 0.006 0.005

0.119 0.11 0 0.011
Teste F 0.063 0.047 0.016 0.004
No de observações 86 86 86 86
 - Logo abaixo do coeficiente da cada variável tem-se 
o p-valor desse coeficiente

 

Tabela C9. Testes de especificação para P&D – ALTA TECNOLOGIA  
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Variável Dependente: pd - BAIXA TECNOLOGIA
Técnica Econométrica: FE Mod 1 Mod 2 Mod 3 Mod 4 Mod 5 Mod 6
HHI 0.014 0.017 0.020 0.021 0.018 0.019

0.391 0.279 0.183 0.136 0.016 0.002
HHI2 0.016 0.009 -0.008 -0.007

0.693 0.818 0.845 0.868
FATM 0.002 0.002 0.003 0.003

0.778 0.735 0.604 0.610
X -0.003 -0.003

0.003 0.008
GOVPD -0.004

0.728
Dummy de ano (2003) -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

0.027 0.020 0.001 0.001 0.001 0.001
Constante 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002

0.004 0.001 0.004 0.003 0.000 0.000
Teste F 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000
No de observações 90 90 90 90 90 90
 - Logo abaixo do coeficiente da cada variável tem-se 
o p-valor desse coeficiente

 
Tabela C10. Testes de especificação para P&D – BAIXA TECNOLOGIA 

 

Variável Dependente: pd MODELO COM IMPORTAÇÃO

Método Econométrico FE - Mod.1 FE - Mod.2
FE - 

Mod.3
RE - 

Mod.4 RE - Mod.5
POOLED - 

Mod.6
POOLED - 

Mod.7
HHI 0.029 0.037 0.037 0.019 0.018 0.017 0.017

0.003 0.003 0.003 0.041 0.048 0.058 0.069
HHI2 -0.041 -0.057 -0.058 -0.029 -0.028 -0.027 -0.026

0.008 0.003 0.002 0.082 0.123 0.115 0.169
IMPORTAÇÃO 0.010 -0.004 -0.004 0.004 0.003 0.004 0.003

0.001 0.419 0.417 0.139 0.218 0.122 0.191
FATM 0.006 0.008 0.008 0.005 0.005 0.005 0.005

0.101 0.062 0.021 0.186 0.107 0.191 0.114
X -0.006 -0.002 -0.002

0.009 0.214 0.198
GOVPD 0.001 -0.001 0.003 0.003

0.926 0.932 0.802 0.796
Dummy setorial 0.005 0.005 0.005 0.005

0.000 0.000 0.000 0.000
Dummy de ano (2003) -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

0.001 0.004 0.002 0.001 0.000 0.001 0.001
Constante 0.004 0.005 0.005 0.003 0.002 0.003 0.002

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Teste F 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
No de observações 176 176 176 176 176 176 176
 - Logo abaixo do coeficiente da cada variável tem-se 
o p-valor desse coeficiente

 
Tabela C11. Testes de especificação para P&D com taxa de importação 
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Variável Dependente: pd MODELO COM PODER DE MERCADO

Método Econométrico FE - Mod.1 FE - Mod.2
FE - 

Mod.3
RE - 

Mod.4 RE - Mod.5
POOLED - 

Mod.6
POOLED - 

Mod.7
PODER 0.043 0.043 0.043 0.023 0.031 0.020 0.029

0.003 0.002 0.002 0.046 0.003 0.077 0.006
PODER2 -0.080 -0.080 -0.079 -0.050 -0.059 -0.045 -0.056

0.000 0.000 0.000 0.004 0.000 0.010 0.001
FATM 0.008 0.008 0.008 0.005 0.005

0.054 0.029 0.026 0.078 0.088
X 0.002 0.002

0.558 0.566
GOVPD -0.002

0.844
Dummy setorial 0.006 0.006 0.006 0.006

0.000 0.000 0.000 0.000
Dummy de ano (2003) -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

0.004 0.002 0.001 0.000 0.001 0.001 0.003
Constante 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.003 0.002

0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
Teste F 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
No de observações 176 176 176 176 176 176 176
 - Logo abaixo do coeficiente da cada variável tem-se 
o p-valor desse coeficiente

 
Tabela C12. Testes de especificação para P&D com variável poder 

 

 
Anexo D – Testes para Outras Atividades Inovativas 
 
Variável Dependente: outras atividades inovativas (OAI)

Técnica Econométrica 
/ Modelo

Mod 1 - 
FE

Mod 2 - 
FE

Mod 3 - 
FE

Mod 4 - 
FE

Mod 5 - 
FE

Mod 6 - 
RE

Mod 7 - 
RE

Mod 8 - 
RE

Mod 9 - 
RE

Mod 10 - 
Pooled

Mod 11 - 
Pooled

Mod 12 - 
Pooled

HHI 0.022 0.018 -0.031 -0.031 -0.015 -0.011 -0.027 -0.028 -0.021 -0.012 -0.028 -0.021
0.546 0.601 0.021 0.020 0.265 0.567 0.000 0.000 0.002 0.521 0.000 0.002

HHI2 -0.080 -0.077 -0.026 -0.024
0.092 0.097 0.254 0.325

FATM 0.023 0.023 0.021 0.023 0.006 0.007 0.007 0.006 0.007
0.000 0.000 0.001 0.001 0.109 0.095 0.094 0.116 0.096

X -0.018 -0.001 -0.001
0.436 0.747 0.766

GOV 0.014 0.014 0.015 0.010 0.010
0.240 0.235 0.218 0.320 0.308

Dummy setorial 0.001 0.001 0.001
0.734 0.787 0.735

Dummy de ano (2003) -0.009 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.009 -0.010 -0.010 -0.009 -0.009 -0.010 -0.009
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Constante 0.025 0.022 0.026 0.027 0.027 0.026 0.028 0.027 0.027 0.026 0.027 0.027
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Teste F 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
No de observações 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186
 - Logo abaixo do coeficiente da cada variável tem-se 
o p-valor desse coeficiente

 
Tabela D13. Testes de especificação para OAI com os três diferentes métodos 

de estimação econométrica 

 


