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RESUMO 

 

Este estudo investiga se estímulos financeiros presentes em programas governamentais 

para PD&I estão ajudando as empresas a se tornarem mais competitivas, com foco na Lei do 

Bem, Lei nº 11.196/2005.  O argumento é que empresas normalmente brasileiras enfrentam 

dificuldades em inovar, seja por dificuldades no financiamento de suas atividades, falta de 

conhecimento sobre possibilidades de subsídios governamentais específicos ou entraves 

sistêmicos. A pesquisa é realizada de forma quantitativa através de regressão múltipla e tem 

como base a análise documental de relatórios e bases de dados do IBGE, Fórum Econômico 

Mundial, Site de relacionamento com investidores das empresas da [B]³ e base de dados da 

Economatica®.  

Como resultado, a pesquisa observou que os subsídios governamentais colaboram para a 

competitividade do país, entretanto, papel do governo proporcionando subsídios para PD&I nas 

empresas não tem sido relevante para aumento da competitividade brasileira em comparação 

aos países vizinhos devido as características dos programas e acesso a maioria das empresas, 

PD&I é uma atividade que indica maiores valores de mercado para as empresas da amostra e 

que o perfil de empresa que utiliza o benefício da Lei do Bem difere do perfil da grande maioria 

de empresas do Brasil. 

 

Palavras-chave: Gastos com PD&I, inovar, subsídios governamentais, Lei do Bem, 

maiores receitas, empresas brasileiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This study investigates whether financial stimuli present in government programs for 

R&D are helping companies to become more competitive, focusing on “Lei do Bem”, Act nº 

11.196/2005. The argument is that normally Brazilian companies face difficulties to create 

innovation, either due to difficulties in financing their activities, lack of knowledge about 

possibilities or systemic obstacles. The research is carried out quantitatively method through 

multiple regression and is based on documental analysis of reports and databases from the 

IBGE, World Economic Forum, the Investor Relations Website of the companies in [B]³ and 

the Economatica® database. 

As a result, the research observed that government subsidies contribute to the country's 

competitiveness, nevertheless, the government's role in providing subsidies for RD&I in 

companies has not been relevant to increase Brazilian competitiveness compared to neighboring 

countries due to subsidies programs premises, RD&I is an activity that indicates higher market 

value for the companies in the sample and the profile of the company that uses the Law of Good 

benefit differs from the profile of the vast majority of Brazilian companies. 

 

Keywords: R&D expenses, innovation, government subsidies, Law of Good, higher 

revenues, Brazilian companies. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 INOVAÇÃO AUMENTA PRODUTIVIDADE 

Entende-se que a inovação é uma exigência do mercado, pois há consenso no meio 

empresarial que o aumento da competitividade passa pelo aumento da atividade inovadora nas 

empresas (MCTI, 2020). Seja para antecipar as demandas dos clientes, buscando um Oceano 

azul (KIM e MAUBORGNE, 2005), seja para correr atrás da concorrência, que anteviu ou criou 

uma oportunidade, ou até mesmo para manter a o próprio negócio vivo e operando sem nenhum 

novo produto, mas com alguma eficiência no processo ou melhoria interna que faz com que 

seja mais competitivo no mercado. Carvalho, Di Serio e Vasconcellos (2012) afirmam que a 

competitividade é fator primordial no crescimento e desenvolvimento das empresas pois 

tomadores de decisões e investidores que buscam reconhecer países que possam conferir 

melhores resultados, em função do cenário macroeconômico. 

O termo “melhoria interna” ou de processo, de acordo Joseph Schumpeter 

(SCHUMPETER, 1939, p. 112), é exemplificado pelo fato de uma empresa poder ser altamente 

inovadora sem vender um produto tecnologicamente superior ao de seus concorrentes. Em 

complemento, o Manual de Frascati (OECD, 2015) explicita que o termo PD&I engloba três 

tipos de atividades: A pesquisa fundamental, aplicada e o desenvolvimento experimental. 

Dessa forma, conseguimos exemplificar, conforme endossa pesquisa da CNI, que inovar 

é sobreviver nos negócios (CNI, 2019), portanto, torna-se praticamente mandatório cada 

empresa possuir uma área de PD&I e melhorias internas em sua estrutura organizacional. Além 

de essencial para a sobrevivência das empresas, por outro lado, projetos que buscam desvendar 

os desafios tecnológicos refletem diretamente na geração de empregos especializados e no 

desenvolvimento e na competitividade do País (MCTI, 2020). 

Por outro lado, Clayton Christensen, em seu livro O Dilema da Inovação (2001), trata a 

ruptura que as empresas podem gerar em seus próprios negócios e no mercado em geral, na 

busca por inovações e o impacto que isso pode trazer para seus resultados. 

Um estudo recente mostra que muitas empresas não possuem esse conhecimento sobre o 

que é inovação, subsídios fiscais e suas vertentes (ZONATTO, LANSER, et al., 2019). Esse é 

um problema persistente, pois é algo que estudos mais antigos também retrataram, como 

demonstrado por Bueno e Torkominan (2014) e Bergamaschi (2009). Por isso, desse 
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desconhecimento sobre o que é inovação e competitividade empresarial, atrelado ao complexo 

processo de busca por subsídios e subvenções proporcionadas pelo governo, resulta a 

dificuldade do acesso de empresas a recursos ou isenções fiscais destinadas a fomentar a 

ampliação do investimento em PD&I no Brasil (CASTRO, LEAL, et al., 2012). 

Partindo do pressuposto da relevância do tema para a sobrevivência das empresas e, em 

complemento aos investimentos das empresas, o governo brasileiro disponibiliza incentivos 

fiscais que visam estimular o empresariado brasileiro a investir em PD&I em território nacional 

(MCTI, 2020). Esses estímulos ocorrem basicamente em duas frentes: Incentivo a crédito para 

diferentes finalidades com juros abaixo dos praticados no mercado e isenções fiscais que serão 

abordadas na sequência. 

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

Com base nesse cenário de grande relevância e estímulos para que as empresas busquem 

inovar no ambiente de alta competição, surge uma questão: 

Os estímulos financeiros presentes em programas governamentais brasileiros para PD&I 

estão ajudando as empresas brasileiras a se tornarem mais competitivas?  

1.3 OBJETIVO 

Dentro desse contexto, o objetivo da presente pesquisa é verificar se os estímulos 

governamentais brasileiros, em especial a Lei do Bem, implementada a partir de janeiro de 

2006, podem ou não estar cumprindo seu objetivo de fomentar o investimento de PD&I no 

Brasil, levando em consideração o perfil das empresas que investem em PD&I no Brasil e os 

benefícios gerados a partir desse recurso. 

1.4 RELEVÂNCIA DO TEMA 

De acordo com o INPI (2022) e o veículo de comunicação CNN (2022), o número de 

patentes requeridas no Brasil caiu em 2021 pelo terceiro ano consecutivo, fator que pode ser 

atribuído a fuga de capital humano para outras nações, queda na industrialização do país, 

burocracia nos processos e dificuldade no financiamento de pesquisas nacionais. Além disso, 

Revistas Época Negócios (2021), Exame (2022) e outros veículos relatam o momento de alta 

de juros, inflação, estagnação do crescimento econômico brasileiro e desemprego. Diante 
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desses fatos, no aspecto social o estudo traz a luz um tema de grande relevância, explorando 

possiblidades de aumento de competitividade brasileira através do estímulo a PD&I. 

Kaveski et al., (2020) e Lopes et al., (2021) identificaram a relação da Política Fiscal de 

Incentivo a PD&I e os efeitos dos tributos sobre as empresas reconhecendo o uso da Lei do 

Bem. Nesse sentido esse estudo avança e fornece contribuições para o campo da investigação 

científica, à medida que utiliza um novo método para classificação de empresa inovadora 

brasileira, criando um importante alicerce no estudo dos impactos de PD&I no Brasil, haja visto 

a não obrigatoriedade contábil das empresas em declarar seus investimentos nessa área. 

Em termos práticos, assim como em Lopes et al., (2021) esta pesquisa também provoca 

as empresas que não são usuárias da Lei do Bem, diante da discussão sobre o tema, promoção 

de seus benefícios, trazendo ao empresariado brasileiro e leitores conhecimento sobre 

programas de incentivo ao PD&I do governo brasileiro, buscando estimular a inovação no setor 

privado. Outro ponto relevante que o estudo toca, ainda em termos práticos, é referente 

sistemática e efetividade da Lei do bem quanto a estímulo de PD&I e competitividade 

empresarial. Assim como em Kaveski et al. (2020) uma premissa básica para o 

desenvolvimento de PD&I deve ser políticas fiscais. 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Para cumprir esse objetivo, o trabalho está estruturado em três seções, além da Introdução 

e Conclusões. A seção 2 apresenta uma conceituação sobre PD&I, Teoria da Vantagem 

Competitiva, o Governo influenciando a Vantagem Competitiva, Incentivos a Inovação, com 

destaque a conexão de PD&I a Teoria da Vantagem Competitiva. A seção 3 apresenta a 

metodologia usada no tratamento dos dados, enquanto a seção 4 analisa e aponta os resultados 

encontrados no período estudado na perspectiva do país e empresa. 

A pesquisa foi feita buscando e conectando dados principalmente do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - IBGE (2020) e sua pesquisa de Inovação – PINTEC, banco de dados 

do Software Economatica® e sítio da [B³]. Será feita de maneira quantitativa, descrevendo os 

achados e conectando as informações. (CRESWELL, 2007). 
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2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

Para sustentar a pergunta de pesquisa referente aos estímulos financeiros presentes em 

programas governamentais brasileiros para PD&I, será necessário abordar alguns temas para o 

fortalecimento do trabalho. Assim, este capítulo começa com uma breve discussão sobre o tema 

de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Numa segunda etapa é descrito a importância da 

Vantagem Competitiva, seguida pela descrição da influência do governo em PD&I e uma 

descrição breve dos principais incentivos ao PD&I disponíveis. E por fim, são discutidos a 

conexão do tema PD&I a Teoria da Vantagem Competitiva. Na Ilustração 1 está detalhado o 

fluxo do levantamento teórico do trabalho. 

 

Ilustração 1 – Fluxo do levantamento Teórico do Trabalho. 

 

Fonte: o autor 

 

2.1 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO  

Para Freeman e Soete (1997), não inovar é morrer! Essa frase impactante fazendo 

referência a criticidade do processo de PD&I nas empresas, traduz em poucas palavras a 

condição crítica ao desenvolvimento econômico das empresas.  

Esse é o caso da expressão inovação, que vem ganhando cada vez 

mais importância de um modo generalizado nas últimas décadas e, em 

especial, nos textos que tratam de administração. Inovar vem do verbo latino 
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innovo, innovare, que significa renovar ou introduzir novidades de qualquer 

espécie (BARBIERI, 2014).  

Atualmente, uma das maiores referências sobre Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

no mundo é a OCDE, pois sob sua responsabilidade estão as publicações mais importantes e 

seguidas sobre o tema: Manual de Canberra (OECD, 2019), Manual de Oslo (OECD, 2019) e 

Manual de Frascati (OECD, 2015). Elas são base para a maioria das definições básicas que 

servem com premissas para incentivos fiscais na área da inovação em diversos países.  

Os três manuais citados abordam o tema de PD&I por diferentes óticas, mas 

complementando-se uns aos outros, embora com objetivos distintos: O Manual de Canberra é 

o documento que fornece diretrizes para a medição de Recursos Humanos dedicados a Ciência 

e Tecnologia, bem como a análise desses dados (OECD, 2019); O Manual de Oslo traz as 

diretrizes para a coleta e interpretação de dados sobre inovação tecnológica (OECD, 2019); O 

Manual de Frascati é o documento que menciona as diretrizes para o recolhimento e 

comunicação de dados de pesquisa e desenvolvimento experimental (OECD, 2015).  

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, com sede 

em Paris, é uma organização internacional composta por 37 países membros, reunindo as 

economias mais avançadas do mundo, bem como alguns países emergentes como a Coreia do 

Sul, o Chile, o México e a Turquia. A Organização foi fundada em dezembro de 1961, 

sucedendo a Organização para a Cooperação Econômica Europeia, criada em 16 de abril de 

1948 (BRASIL, 2020).  

Por meio da OCDE, os governos trabalham juntos para encontrar soluções para desafios 

comuns, desenvolver padrões globais, compartilhar experiências e identificar as melhores 

práticas para promover melhores políticas para vidas melhores (OECD, 2021). A partir dessa 

cooperação, a OCDE tornou-se uma fonte importante de soluções para políticas públicas em 

um mundo globalizado (BRASIL, 2020). 

O Brasil não é um país membro da OCDE, mas oficializou seu pedido em 2017 (BRASIL, 

2020), contudo pode participar pode participar de Comitês da Organização e de inúmeras 

instâncias de trabalho devido a ter-se tornado um key partner em 2007, juntamente com China, 

Índia, Indonésia e África do Sul (BRASIL, 2020), devido a seu grau de importância e 

contribuição para a economia mundial em diversos aspectos. De acordo com estudo dos 

pesquisadores Otaviano Canuto e Tiago Ribeiro, divulgado pela revista Tempo do Mundo que 
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é divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, estima-se que a entrada do 

país nesse seleto grupo possa aumentar em 0,4% o PIB per capita por ano, ou seja, 

aproximadamente US$ 7 bilhões anuais em geração de bens e serviços (IPEA, 2021). 

Mesmo com o domínio global da OCDE sobre o tema atualmente, as bases iniciais para 

a elaboração dos manuais mencionados partem do século XX ou até antes disso, como 

demonstrado no estudo publicado na revista RAE em outubro de 2000 (VASCONCELOS e 

CYRINO, 2000), e o livro Organizações Inovadoras (BARBIERI, 2014) que foca em inovação 

ampla, baseada nos conceitos de Schumpeter. 

O austríaco Joseph Alois Schumpeter (1883 – 1950), é considerado um dos mais 

importantes economistas da história por considerar a inovação como motor do desenvolvimento 

capitalista. Em sua obra Teoria do Desenvolvimento Econômico, a introdução de uma inovação 

no sistema econômico em equilíbrio é denominada como “ato empreendedor” e que traz a 

“destruição criadora” (SCHUMPETER, 1964). Dessa maneira, a substituição de antigos 

produtos ou serviços novos, foi um passo que Schumpeter deu quando descreveu o processo do 

desenvolvimento econômico. Em sua teoria, o conceito do desenvolvimento engloba os cinco 

seguintes casos: 

1) Introdução de um novo bem ou de uma nova qualidade de um bem 

2) Introdução de um novo método de produção, e pode consistir também em 

nova maneira de manejar comercialmente uma mercadoria. 3) Abertura de 

um novo mercado, quer esse mercado tenha existido antes, quer não. 4) 

Conquista de uma nova fonte de oferta de matérias-primas ou de bens 

semimanufaturados, mais uma vez independentemente do fato de que essa 

fonte já existia ou teve que ser criada. 5) Estabelecimento de uma nova 

organização de qualquer indústria, como a criação de uma posição de 

monopólio (SCHUMPETER, 1964, p. 76). 

 

No Brasil, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) é o responsável pela 

gestão do tema e operacionaliza ações de incentivo ao PD&I através do FINEP, alinhado aos 

conceitos do Manual de Oslo (FINEP, 2020). FINEP ou Financiadora de Estudos e Projetos, é 

uma empresa pública que faz parte do MCTI e tem a missão de promover o desenvolvimento 

econômico e social do Brasil por meio do fomento público em empresas, universidades, 

institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas (FINEP, 2020). 
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Dessa forma, consolidando as diferentes definições sobre Inovação das fontes citadas, 

temos a Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Resumo de definições sobre PD&I citadas no estudo. 

Autor Período / ano Definições sobre PD&I 

OCDE - Manual 

de Frascati 
2015 

PD&I engloba três tipos de atividades: Pesquisa fundamental, pesquisa 

aplicada e desenvolvimento experimental. Além disso, as atividades devem 

cumprir 5 critérios para serem consideradas como PD&I: 

1) Inovadora, 2) Criativa; 3) Incerta; 4) Sistemática; 5) transferível e/ou 

reprodutível 

MCTI 2020 Segue referências do Manual de Frascati e OCDE 

Schumpeter 1964 

1) Introdução de um novo bem ou de uma nova qualidade de um bem; 2) 

Introdução de um novo método de produção ou modelos de negócio; 3) 

Abertura de um novo mercado; 4) Conquista de uma nova fonte de oferta de 

matérias-primas ou de bens semimanufaturados; 5) Estabelecimento de uma 

nova organização de qualquer indústria 

Fonte: Adaptado de (OECD, 2015); (BRASIL, 2020); (SCHUMPETER, 1964). 

 

Com a análise das definições acerca de PD&I de OCDE (2015), MCTI (2020) e 

Schumpeter (1964), por mais que sejam utilizadas palavras diferentes em momentos diferentes 

da história humana, é possível identificar similaridades entre os autores, como por exemplo: A 

introdução de um novo bem ou nova qualidade de um bem, seguramente pode ser classificada 

como uma atividade inovadora, criativa e incerta. Pois, ao mesmo tempo em que cria algo, 

inovando, adiciona incerteza ao processo devido a não ser garantida a aceitação por seus 

clientes. 

2.2 VANTAGEM COMPETITIVA 

Há muito tempo existe uma mistura de conceitos e imprecisão na definição do termo 

“Vantagem Competitiva” e esse tema está presente em boa parte dos estudos sobre estratégia 

(BRITO e BRITO, 2012). Entretanto, a partir do livro de Porter (1989), Vantagem Competitiva, 

o termo é consagrado entre consultores de maneira geral. 

Para Aktouf (2004), Porter tem seu legado questionado devido as simplificações no 

modelo competitivo proposto que desconsidera as pressões econômicas, coalizões, corrupção e 

outros, trabalhando assim em um ambiente de laboratório com todas as condições controladas. 
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Rumelt (1991) também contradiz Porter, quando desenvolveu um estudo quantitativo 

com indústrias dos Estados Unidos, e concluiu que a importância das suas estratégias 

competitivas na lucratividade dessas empresas era muito menor do que Porter acreditava. 

Para Porter (1989, p. 2), a vantagem competitiva surge fundamentalmente do valor que 

uma empresa consegue criar para seus compradores e que ultrapassa o custo de fabricação pela 

empresa. E valor é aquilo que os compradores estão dispostos a pagar pela diferenciação. 

Para Brito e Brito (2012), mesmo sob contestações e fragilidades, a partir da publicação 

do livro de Porter (1989), de maneira geral o termo assume posição central no pensamento 

estratégico de outros pesquisadores passando a ser empregada com um significado genérico e 

associada a um conceito de valor. 

Nesse momento é possível, por similaridade de palavras, verificar semelhanças entre os 

termos mencionados até o momento: Liderança em custos por Porter e melhoria interna ou de 

processos por Schumpeter. Com isso vemos a aproximação dos temas PD&I, estratégia 

empresarial e vantagem competitiva. 

Ainda de acordo com Michael Porter em seu livro Vantagem Competitiva (1989, p. 9), 

existem três tipos básicos de vantagem competitiva: Liderança de Custo, Diferenciação e 

enfoque. E, em adição a teoria da Vantagem competitiva, Porter adiciona componentes que 

completam a equação para o enquadramento dessa pesquisa, quando, em seu último livro da 

trilogia Vantagem Competitiva das Nações (PORTER, 1993, p. 6), relaciona competitividade 

com produtividade, definindo-a como sendo o valor do que é produzido por uma unidade de 

trabalho ou de capital  e abrindo a discussão para temas que vão além dos portões das empresas, 

abordando a competividade no âmbito internacional. 

A Tabela 2 a seguir é uma continuação a Tabela 1, adicionando mais autores reconhecidos 

que conceituam sobre PD&I. 
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Tabela 2 – Resumo de definições sobre PD&I e Competividade citadas no estudo. 

Autor Período / ano Definições sobre PD&I e Competitividade 

OCDE - Manual de 

Frascati 
2015 

PD&I engloba três tipos de atividades: Pesquisa fundamental, pesquisa 

aplicada e desenvolvimento experimental. Além disso, as atividades 

devem cumprir 5 critérios para serem consideradas como PD&I: 

1) Inovadora, 2) Criativa; 3) Incerta; 4) Sistemática; 5) transferível e/ou 

reprodutível 

MCTI 2020 Segue referências do Manual de Frascati e OCDE 

Schumpeter 1964 

1) Introdução de um novo bem ou de uma nova qualidade de um bem; 

2) Introdução de um novo método de produção ou modelos de negócio; 

3) Abertura de um novo mercado; 4) Conquista de uma nova fonte de 

oferta de matérias-primas ou de bens semimanufaturados; 5) 

Estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria 

Michael Porter - 

Vantagem 

Competitiva 

1989 Vantagem competitiva por ser alcançada por: Liderança nos custos; 

diferenciação e enfoque. 

Michael Porter - 

Vantagem 

Competitiva das 

Nações 

1993 

Junção de competitividade com produtividade, definindo-a como sendo 

o valor do que é produzido por uma unidade de trabalho ou de capital. 

Segundo o autor, a prosperidade econômica das empresas e das nações 

depende da produtividade com a qual os recursos nacionais (trabalho e 

capital) são empregados.  

Fonte: Adaptado de (OECD, 2015); (BRASIL, 2020); (SCHUMPETER, 1964); (PORTER, 1989 e 1993). 

 

Com a leitura das definições da Tabela 2, assim como ocorreu na análise da tabela 

anterior, a similaridade na conceituação do tema permanece, mesmo adicionando as duas 

interpretações feitas por Michael Porter. 

Aprofundando no tema da teoria proposta sobre a Vantagem Competitiva das Nações e 

procurando entender os motivos que levam um país a obter êxito internacional numa 

determinada indústria, Porter (1993, p. 87) destaca que nenhuma nação pode ser competitiva 

em tudo, pois os recursos humanos de um país, assim como o capital, são necessariamente 

limitados. Contudo, o autor define quatro determinantes ou atributos que podem promover ou 

impedir a criação da vantagem competitiva, conforme podemos observar graficamente na 

Ilustração 2. São eles: 

i. Condição de Fatores: A posição do país nos fatores de produção, 

como trabalho especializado ou infraestrutura, necessários a competição em 

determinada indústria; ii. Condições de demanda: A natureza da demanda 

interna para os produtos ou serviços da indústria; iii. Indústrias correlatas e 

de apoio: A presença ou ausência, no país, de indústrias abastecedoras e 

industriais correlatas que seja, internacionalmente competitivas; iv. 
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Estratégia, estrutura e rivalidade das empresas: As condições que, no país, 

governam a maneira pela qual as empresas são criadas, organizadas e 

dirigidas, mais a natureza da rivalidade interna (PORTER, 1993, p. 87) 

 

Ilustração 2 – Determinantes de Porter. 

 

Fonte: (PORTER, 1993). 

 

Esses determinantes atuam de maneira individual e conjunta, formando um sistema onde 

a empresa nasce e se desenvolve, conforme Ilustração acima. Contudo esse sistema, não retrata 

fielmente a teoria. Para isso, precisamos incluir duas variáveis que podem influenciar positiva 

ou negativamente cada determinante ou o sistema por inteiro: O acaso e o governo (PORTER, 

1993, p. 89). O acaso, não será fonte do estudo e do teste, entretanto o papel que o governo 

desempenha nessa teoria, frente aos dados obtidos, serão necessários para o andamento da 

pesquisa.  

2.3 INFLUENCINA DO GOVERNO 

Porter (1993, p. 146) escreveu como sendo uma tentação fazer do governo o quinto 

determinando ou atributo em sua teoria, tamanho o papel e poder de influência que o governo 

representa no sistema, conforme podemos verificar na Ilustração 3 completa do sistema. Nessa 

imagem podemos verificar que o governo pode influenciar cada um dos quatro determinantes 

e por eles também ser influenciado. 
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Ilustração 3 – Determinantes de Porter e o papel do governo 

 

Fonte: Adaptado de (PORTER, 1993). 

 

Embora muito significativo, o papel do governo na criação e manutenção da vantagem 

competitiva nacional é inevitavelmente parcial, pois apenas podem influenciam o sistema e tem 

como objetivo para com a economia obter altos e crescentes níveis de produtividade (PORTER, 

1993, p. 691). Complementa o autor que a influência do governo pode ser positiva ou negativa 

e ações governamentais bem-sucedidas podem ser consideradas como aquelas que contribuem 

para criar um ambiente onde as empresas são capazes de ganhar vantagem competitiva, e não 

aquelas que envolvem o governo diretamente no processo. 

Como exemplos de ações governamentais, que influenciam os fatores determinantes 

podemos citar: Regulamentações, estímulos e subsídios fiscais, privatizações, acordos de 

comercialização entre nações, investimento em PD&I, reformas tributarias, taxas de juros, 

desvalorização cambial etc. 

Os exemplos citados acima podem ser denominados como políticas governamentais, 

políticas públicas ou políticas de inovação, ou seja, “o que o governo escolhe fazer ou não 

fazer” (DYE, 1975, p. 02). Existem muitas publicações sobre esse tema e isso pode ser creditado 

à disseminação de políticas voltadas para o apoio à inovação nas empresas. As políticas de 

inovação envolvem instrumentos que vão desde subsídios e incentivos fiscais e financeiros até 

o acesso privilegiado ao conhecimento produzido por universidades ou centros de pesquisa 

(ARAÚJO, PIANTO, et al., 2012). 
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Ainda de acordo com Araújo (2012), podemos representar graficamente uma estrutura 

lógica sobre as políticas públicas de inovação nas empresas e os impactos esperados. 

 

Ilustração 4 – Estrutura lógica de Políticas Públicas. 

 

Fonte: Adaptado de (ARAÚJO, PIANTO, et al., 2012) 

 

Visualmente, através da Ilustração 4, fica mais fácil entender o fluxo das políticas 

governamentais até o resultado das empresas ou da própria nação, que passa invariavelmente 

pelos gastos em PD&I público ou privado e contratação de mão-de-obra qualificada. 

2.4 INCENTIVOS A PD&I NO MERCADO BRASILEIRO 

Além de medidas de apoio direto, como doações e crédito, os governos em todo o mundo 

contam cada vez mais com incentivos fiscais para promover a PD&I empresarial e estimular a 

inovação e o crescimento econômico (OECD, 2020). Essas medidas, como vimos, têm o 

objetivo de influenciar a vantagem competitiva das nações (BRASIL, 2021) e são atrativas aos 

governos pois tendem a não discriminar setores e por serem flexíveis (ARAÚJO, PIANTO, et 

al., 2012) 

Existem relatos na literatura sobre esse tema e, em particular, predominam estudos de 

avaliação de impactos de programas de incentivos sobre os gastos empresarias, como por 

exemplo temos o estudo de Kaveski et al., (2020) onde os resultados que mostram relação 
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positiva entre políticas fiscais de incentivo a inovação sobre indicadores contábeis de 

crescimento para empresas da [B³], (ALMUS e CZARNITZKI, 2003) e (ARAÚJO, PIANTO, 

et al., 2012) 

No Brasil, a Ilustração citada por Araujo anteriormente também é válida. O país possui 

mecanismos para impulsionar PD&I nas empresas e os incentivos fiscais também se 

consolidaram como os instrumentos de maior relevância na política de fomento à inovação 

empresarial, que conta com um arranjo diversificado de instrumentos (crédito subsidiado, 

incentivos fiscais, subvenção para empresas, subvenção para projetos de pesquisa em 

universidades e institutos de ciência e tecnologia-ICT, entre outros) (BRASIL, 2021). 

A Tabela 3, publicada no site do MCTI, representa o valor da renúncia fiscal do governo 

brasileiro segundo as leis de incentivo a PD&I desde 1990, sem considerar a inflação do período 

que para o ano de 2020 alcançou o montante de R$10,0 bilhões. É possível observar que a Lei 

da Informática representa o principal gasto tributário (R$6,4 bilhões), correspondendo a 64% 

do total e é seguida da Lei do Bem (R$3,1 bilhões) com 31,6% do total para o mesmo ano. 

As duas primeiras leis de isenção da Tabela 3 tratam da isenção de impostos sobre 

importações, a terceira é a Lei de Informática, a quarta é a Lei para a Zona Franca de Manaus 

que dispõe sobre e a competitividade do setor de informática, seguida da Lei de Incentivos à 

Capacitação Tecnológica trata dos incentivos fiscais para a capacitação tecnológica da indústria 

e da agropecuária e por último temos a Lei do Bem (BRASIL, 2021). 
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Tabela 3 – Histórico de renúncia fiscal do governo brasileiro 

Valor da renúncia fiscal do governo federal segundo as leis de incentivo à pesquisa, 

desenvolvimento e capacitação tecnológica, 2011-2021 

(em mil R$ correntes) 

Anos 

Leis 

Total 

Importação de 

equipamentos 

para pesquisa 

pelo CNPq 

(8.010/90) 

Isenção ou 

redução de 

impostos 

de 

importação 

(8.032/90) 

Lei de 

informática 

(8.248/91 e 

10.176/01) 

Capacitação 

tecnológica 

da ind. e da 

agropecuária 

(8.661/93 e 

9.532/97) 

Lei de 

informática 

Zona Franca 

(8.387/91) 

Lei do Bem 

(11.196/05) 

2011 341.906,2 2.008,7 3.771.520,0 - 143.421,7 1.409.983,9 5.668.840,3 

2012 284.810,4 2.252,9 4.482.200,0 - 176.942,7 1.476.804,1 6.423.010,0 

2013 337.003,9 4.793,6 4.934.898,6 - 206.056,3 1.636.850,9 7.119.603,3 

2014 372.757,5 4.055,6 5.207.255,2 - 202.593,8 1.749.177,7 7.535.839,8 

2015 342.885,7 4.002,6 5.022.390,0 - 197.168,0 1.847.563,3 7.414.009,5 

2016(1) 212.111,8 176,6 4.735.712,3 - 136.910,5 1.354.957,0 6.439.868,2 

2017(1) 68.992,1 - 5.507.877,0 - 151.244,6 1.882.178,3 7.610.291,9 

2018(1) 107.204,1 1.080,6 6.112.264,0 - 191.683,3 2.479.926,7 8.892.158,8 

2019(1) 142.184,6 - 6.356.754,5 - 211.033,1 3.181.477,9 9.891.450,2 

2020(1) 188.157,4 - 6.401.514,9 - 257.800,8 3.156.857,0 10.004.330,2 

2021(1) 182.509,2 - 6.887.310,4 - 308.718,7 3.459.631,4 10.838.169,7 

Nota: 1) Os valores das renúncias decorrente da Lei 8.032/90 referem-se apenas ao II e ao IPI vinculado às 

importações. 
 

Fonte: Adaptado de MCTI (BRASIL, 2021). 

 

É possível identificar que a renúncia com a Lei do Bem que aumentou, nos onze anos 

listados em 2,45 vezes o seu valor. Ela foi seguida da Lei da Informática, que teve seu valor 

aumentado em 1,8 vezes no mesmo período. 

A Lei do Bem (Lei 11.196, de 21.11.2005, regulamentada pelo Decreto 5.798 de 

07.07.2006) é considerada o principal instrumento de estímulo às atividades de PD&I porque 

abarca todos os setores da economia e regiões do país, desde que elas operem no Regime 

Tributário de Lucro Real (BRASIL, 2020) e que aufiram lucro no período de apuração.  
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Com esse estímulo, a empresa poderá deduzir do lucro tributável, para fins de 

determinação do lucro real, o valor correspondente à soma dos dispêndios realizados no período 

de apuração com PD&I, classificáveis como (BRASIL, 2020): 

 

i. Despesas operacionais pela legislação do imposto sobre a Renda de 

Pessoa Jurídica (IRPJ); ii. Pagamento para execução de projetos de PD&I 

contratados no País com universidade, instituição de pesquisa ou inventor 

independente de que trata a Lei nº 10.973/2004; e iii. As importâncias 

transferidas a microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, destinadas à execução de 

atividades de pesquisa tecnológica e de desenvolvimento de inovação 

tecnológica. 

Os benefícios concedidos por meio do art. 19 da Lei 11.196/2005 

incluem: 

i. Dedução da soma dos dispêndios de custeio nas atividades de PD&I 

no cálculo do IRPJ e CSLL, nos seguintes percentuais: 

• Até 60%, via exclusão; 

• Mais 10%, na contratação de pesquisadores para PD&I (Incremento 

inferior a 5%); 

• Mais 20%, na contratação de pesquisadores para PD&I (Incremento 

superiora 5%); e 

• Mais até 20%, nos casos de patente concedida ou registro de cultivar. 

ii. Redução de 50% do IPI na aquisição de bens destinados à PD&I; 

iii. Depreciação Acelerada Integral de bens novos destinados à PD&I; 

iv. Amortização Acelerada de bens intangíveis destinados à PD&I; e  

v. Redução a zero da alíquota do Imposto de Renda Retido na Fonte 

(IRRF) nas remessas de recursos financeiros para o exterior destinadas ao 

registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares (BRASIL, 2020). 

 

Outro programa de incentivo proporcionado pelo governo especificamente para um setor 

e que não foi objeto do estudo em questão é o Programa Rota 2030 – Mobilidade e Logística. 

Ele sucede o Programa Inovar-Auto, é parte da estratégia do governo brasileiro para o 

desenvolvimento do setor automotivo, e como benefício, as empresas que cumprirem os 

requisitos, poderão fazer jus a dedução do IRPJ e CSLL devidos, proporcional ao volume de 

dispêndios realizados, no país, em P&D (BRASIL, 2020). 
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2.5 CONECTANDO PD&I À TEORIA DA VANTAGEM COMPETITIVA 

Como exemplo da relação entre os temas competitividade e inovação, Fagerber (1987) 

conseguiu constatar a correlação forte entre desenvolvimento econômico medido pelo Produto 

Interno Bruto (PIB) per capita e a atividade de inovar em 25 países, bem como Azevedo e 

Gutierrez (2009), que correlaciona positivamente gastos com PD&I e o crescimento de longo 

prazo das empresas. 

Existem diversos índices de competitividade que contribuem para estratificar e comparar 

os conceitos das teorias explicadas até o momento, comparando países e indústrias. Nos últimos 

anos, a criação de índices de competitividade parece ter se tornado uma ciência própria (WOOD 

e CALDAS, 2007). Como exemplo temos índices competividade, podemos citar: A UNCTAD 

(2021) e o Fórum Econômico Mundial WEF (2019) como índices globais e a FIESP (2014) 

como local. Cada índice deve ser visto dentro de um contexto diferente pois, por trás de um 

conceito geral, cada uma dessas iniciativas utiliza uma composição diferente e um método 

distinto de coleta de dados (WOOD e CALDAS, 2007). 

Assim, com as pesquisas sobre as nações e indústrias, identificação dos determinantes da 

vantagem competitiva empresarial, além de elucidar o papel do governo e do acaso no sistema 

econômico, Porter menciona que extrapola Schumpeter, pois investiga os motivos que levam 

algumas empresas de certos países a inovarem mais que outras (PORTER, 1989). 

Coutinho e Ferraz (2002, p. 19-21) em seu relatório sobre a competitividade da indústria 

brasileira, dissertam que um sistema competitivo empresarial é composto por três conjuntos de 

fatores: fatores sistêmicos, fatores estruturais e fatores internos à empresa. Com isso, ao passar 

por diversas definições sobre PD&I, vertentes e origens, atrelado a teoria de Porter sobre 

Vantagem Competitiva das Nações, conseguimos verificar uma similaridade de definições por 

análise semiótica (REIS, ALMEIDA e FERNEDA, 2020), conforme é possível visualizar na 

Tabela 4. 
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Tabela 4 – Similaridade e entre autores para os termos PD&I e Competitividade  

 

Fonte: o autor 

 

Com essa relação de significados, exemplificado através da quantidade de “X” 

encontrados na Tabela 4 para o encontro de cada termo ou significado, verifica-se que a teoria 

de Michael E. Porter em seu livro Vantagem Competitiva das Nações (1993) é aplicável a esse 

caso e que, de acordo com a mesma teoria, o papel dos governos no processo de fomentar a 

inovação em seus países é fundamental. Além disso, pelo mesmo processo, verificamos que 

PD&I está positivamente relacionado ao tema de competitividade. Dessa forma cabe o teste 

com base na teoria de Porter referente ao papel do governo brasileiro frente a PD&I e a 

dificuldade das empresas em inovar. 

Em resumo, o descritivo das Teorias de Vantagem Competitiva (1989) e Vantagem 

Competitivas da Nações (1993), atreladas aos conceitos gerais de PD&I de Schumpeter (1964) 

e manual de Frascati (OECD, 2015), evidenciam e conexão com os programas atuais de 

incentivo governamental ao PD&I. 
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Junção de competitividade com 

produtividade, definindo-a como sendo 

o valor do que é produzido por uma 

unidade de trabalho ou de capital 

X X X X X X X X
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

A metodologia aplicada na pesquisa foi dividida em etapas, conforme Ilustração 5. As 

fases 1 e 2 foram feitas análise documentais e estatística para definição de perfil de empresa 

inovadora e amostra e a fases 3 e 4 foi feito uso de regressão linear múltipla (RLM), conforme 

detalhado no subcapítulo 3.4.  

 

Ilustração 5 – Fluxo da metodologia aplicada 

 

Fonte: o autor 

 

Trata-se de uma pesquisa de delineamento quantitativo e fazendo uso de estatística 

descritiva (GIL, 2017) usando a técnica de mineração de dados em bancos de dados do IBGE, 

PINTEC, WEF, OMPI e The 2020 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, buscando traços 

que identifiquem o perfil de empresa inovadora brasileira. Através de técnicas de associações, 

classificações, hierarquizações, determinando padrões e estatísticas descritivas, com o objetivo 

de extrair informações estratégicas escondidas nos bancos de dados (Goebel; Gruenwald, 1999 

apud DIAS, 2002); 

Objetivando verificar o inter-relacionamento entre investimentos empresariais em PD&I 

e o benefícios fiscais recebidos, este trabalho busca avaliar se através da análise de correlação 
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e regressão múltipla é possível estimar a relação existente entre empresas inovadoras e tributos 

sobre a renda. 

3.1 BASE DE DADOS UTILIZADAS 

A presente pesquisa fez uso das seguintes bases de dados: IBGE (IBGE, 2018), PINTEC 

(IBGE, 2020), WEF (WEF, 2019), The 2020 EU Industrial R&D Investment Scoreboard 

(COMMISSION, 2020) e Economatica®. Cada uma dessas fontes será detalhada na sequência. 

A Pesquisa de Inovação (PINTEC) é uma pesquisa realizada pelo IBGE a cada três anos, 

com o objetivo de criar indicadores nacionais sobre as atividades de inovação das empresas 

brasileiras e que abrange os segmentos da indústria, serviços, eletricidade e gás (BRASIL, 

2021). Nessa pesquisa, foi considerada a serie temporal (de 2005 a 2017), que compreende 

todas as edições da pesquisa publicadas até o momento, para as análises de evolução e a última 

pesquisa (triênio 2015 a 2017) para a criação do perfil de empresa inovadora brasileira. De 

acordo com o manual para preenchimento do questionário da PINTEC (IBGE, 2018), ela é: 

 

Dirigida às empresas registradas no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda, e àquelas que, no cadastro do IBGE, 

constam ter atividade principal compreendida nas seções B e C (indústrias 

extrativas e indústrias de transformação, respectivamente); na seção D, divisão 

35 (eletricidade e gás); nos grupos 59.2 (edição e gravação; e edição de música) 

e 63.1 (tratamento de dados, hospedagem na Internet, e outras atividades 

relacionadas); e nas divisões 61 (telecomunicações), 62 (serviços de tecnologia 

da informação), 71 (serviços de arquitetura, engenharia, testes e análises 

técnicas) e 72 (serviços de pesquisa e desenvolvimento) da Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas versão 2.0 e que possuam mais de 10 

funcionários (CNAE 2.0) (IBGE, 2018). 

 

Como comparativo e ranking para competividade entre países foram utilizados os 

relatórios de 2019 e 2020 do Fórum Econômico Mundial (COMMISSION, 2020), devido ao 

reconhecimento global no tema. Mesmo com evidência de redundância na composição dos 

resultados (CARVALHO, SERIO e VASCONCELLOS, 2012). Fundada em 1971 por Klaus 

Schwab, WEF é uma fundação sem fins lucrativos e está sediada em Genebra, Suíça. O Fórum 
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não está vinculado a nenhum interesse especial e através do engajamento de parcerias público-

privadas, se empenha em demonstrar a competitividade, o empreendedorismo no interesse 

público e capacitar líderes globais para moldar o futuro para melhor, ao mesmo tempo em que 

defende os mais altos padrões de governança (WEF, 2021).  

A Comissão Europeia, que é a responsável pelo The 2020 EU Industrial R&D Investment 

Scoreboard (COMMISSION, 2020), ajuda a definir a estratégia geral da própria União 

Europeia, propõe novos atos legislativos e políticas, acompanha a respetiva execução, gere o 

orçamento e desempenha também um papel importante no apoio ao desenvolvimento 

internacional, incluindo ajuda humanitária (EUROPEIA, 2020). Essa base de dados foi 

utilizada com referência global de empresas inovadoras. Foi utilizado as bases mais recentes de 

2019 e 2020. 

A Economatica® é uma base de dados privada que é constantemente alimentada com os 

dados mais recentes do mercado financeiro e disponibiliza um grande volume de dados 

possibilitando realizar simulações avançadas e com eficiência (ECONOMATICA, 2022). 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população desta investigação compreendeu inicialmente todas as empresas listadas na 

[B]³. O processo de amostragem consistiu em analisar as empresas da população que se 

enquadravam no perfil de empresa inovadora brasileira identificado. Empresas que porventura 

participaram apenas parte do período analisado também foram consideradas. Para a retirada de 

outliers, foi utilizado o processo de resíduos studentizados em que foram retirados valores 

acima de 3.  

Com isso a amostra ficou composta por 47 empresas que atenderam ao critério de empresa 

inovadora identificado, em uma população de 412, que geraram 6.280 observações durante o 

período observado. O modelo criado gerou uma amostra relativamente pequena frente a 

população, 11,41% do total e acabou por não incluir setores reconhecidos por investirem 

recursos em PD&I, como por exemplo o Petróleo, Gás e Biocombustíveis, pois essas empresas 

não atenderam ao perfil de empresa inovadora criado. 

Na Tabela 5, apresenta-se o número de empresas da população e da amostra, bem como 

o setor econômico. 
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Tabela 5 – População e amostra da pesquisa. 

Setor 

Econômico da 

[B]³ 

Setor NAICS 
Setor Econômico 

Economatica 
População 

% da 

população 
Amostra 

% da 

Amostra 

Bens Industriais 
Indústrias (diversos 

tipos) 

Máquinas Industriais; 

Minerais não 

Metálicos; Siderurgia 

& Metalurgia; 

Veículos e Peças 

61 14,8% 14 29,8% 

Comunicações Telecomunicações Telecomunicações 9 2,2% 1 2,1% 

Consumo Cíclico 
Indústrias (diversos 

tipos) 

Eletrônicos; Têxtil; 

Veículos e Peças 
93 22,6% 9 19,1% 

Consumo não 

cíclico 
Outras indústrias 

Alimentos e bebidas; 

outros 
29 7,0% 3 6,4% 

Financeiros - - 64 15,5% 0 0,0% 

Materiais 

Básicos 

Indústrias químicas e 

de Transformação 

Química; Siderurgia & 

Metalúrgica 
33 8,0% 6 12,8% 

Outros 

Telecomunicações e 

Indústrias de 

Alimentos 

Telecomunicações; 

Alimentos e bebidas 
15 3,6% 2 4,3% 

Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis 
- - 14 3,4% 0 0,0% 

Saúde  
Industria de 

Remédios e Pesquisa 
Química e Outros 24 5,8% 3 6,4% 

Tecnologia da 

Informação 

Indústrias de 

computadores e 

equipamentos; 

Outros Serviços de 

Informação; Editoras 

de software 

Eletroeletrônicos; 

Software e Dados 
18 4,4% 9 19,1% 

Utilidade Pública - - 52 12,6% 0 0,0% 

    TOTAL 412 100,0% 47 100,0% 

Fonte: o autor, criado a partir dos dados da população. 

 

3.3 OPERACIONALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS E RECORTE TEMPORAL 

O modelo utilizado na regressão linear múltipla para avaliar a relação entre empresas com 

perfil inovador, imposto sobre a renda é apresentado na Equação 1: 

 

Equação 1 – Modelo de regressão linear múltipla utilizado 

𝐼𝑅&𝐶𝑆𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑃𝐷&𝐼𝑖,𝑡 +  𝛽2𝑅𝑂𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐸𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

 

As variáveis utilizadas na RLM são apresentadas na Tabela 6. Dessa forma, evidencia-se 

a variável dependente IR&CS referente ao valor do Impostos de Renda e Contribuição social, 

ao uso da Lei do Bem e as variáveis de controle que compõe a amostra da investigação. Esse é 

um modelo inicial, criado a partir dos estudos de (KAVESKI, LOPES e BEUREN, 2020) e 
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(LOPES, MEURER, et al., 2021) e outros modelos podem ser testados com o perfil de empresa 

inovadora criado. 

Tabela 6 – Descrição das variáveis utilizadas no modelo RLM. 

Variável Explicação Referência 

IR&CS (Variável 

dependente) 

Despesa total (corrente e diferida) com o IRPJ e 

CSLL no período / Resultado antes dos Impostos e 

Contribuições Sociais 

Lopes et al., (2021) 

Mota & Leite Filho (2017) 

PD&I (Variável 

explicativa) 

Variável dummy, 1 se a empresa se enquadra no 

perfil definido de empresa inovadora e 0, caso 

contrário.  
 

Variáveis de Controle 

ROE 
Logaritmo natural do Lucro Líquido sobre 

Patrimônio Líquido.  
Kaveski et al., (2020) 

Endividamento 

Endividamento da empresa medido pela razão da 

diferença do Passivo Total pelo Patrimônio Líquido 

sobre o Ativo Total 

Shi (2003) 

Guimarães et al (2016) 

CAPEX 

Logaritmo natural do Valor investido consolidado 

no período para Projetos diversos, compras de 

máquinas, equipamentos e ativos intangíveis 

Castellani et al. (2017) 

Tamanho Logaritmo natural do Ativo total. 
Lopes, et al., (2021)  

Malta e Camargos (2016) 

Fonte: o autor. 

 

A variável explicativa PD&I adotada no presente estudo funcionará como uma proxy 

para empresas que investem em Pesquisa em Desenvolvimento no período, visto que não existe 

uma obrigatoriedade contábil para empresas declararem o esse valor e o MCTI deixou de 

divulgar o Relatório Anual de Utilização dos Incentivos Fiscais. A variável dependente IR&CS, 

imposto sobre a renda e Contribuição Social a ser analisada em virtude da variação das variáveis 

de controle e efeito da variável dummy (LOPES, MEURER, et al., 2021), representando a 

conexão dos subsídios governamentais aos gastos com Pesquisa e Desenvolvimento. Como 

variáveis de controle temos ROE, Endividamento, Capex e Tamanho, que representam de 

acordo com os autores de estudo anteriores, conexão direta ou indireta com a performance das 

empresas, investimentos em Pesquisa e desenvolvimento ou crescimento. 
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O recorte temporal das bases de dados utilizadas na pesquisa é diferente para cada uma 

das fontes, conforme podemos observar na Tabela 7. Isso ocorreu com o objetivo de obtermos 

uma maior cobertura do histórico de implementação da Lei do Bem, ao mesmo tempo que 

visualizamos dados recentes. 

 

Tabela 7 – Descrição das Bases de dados utilizadas e séries temporais. 

Base de dados 
Serie 

temporal 

Onde os dados foram 

utilizados? 
Motivo 

PINTEC / IBGE 
2005 a 

2017 

Definição do perfil de 

empresa inovadora 

Compreende todas as pesquisas trianuais 

publicadas pelo IBGE até o momento.  

WEF 2019 
Definição do perfil de 

empresa inovadora 
Publicações mais recentes. 

The 2020 EU Industrial 

R&D Investment 

Scoreboard 

2019 e 

2020 

Definição do perfil de 

empresa inovadora e 

amostra 

Publicações mais recentes. 

Economatica® 
2006 a 

2021 

Análise de Regressão 

linear múltipla 

Compreende todo o período de vigência da 

Lei do Bem, limitado até 2021 evitando 

período de revisão de lançamentos de 

balanços. 

Sites de relacionamento 

com investidos das 

empresas da amostra e 

[B]³ 

2006 a 

2021 

Análise de Regressão 

linear múltipla 

Compreende todo o período de vigência da 

Lei do Bem, limitado até 2020 evitando 

período de revisão de lançamentos de 

balanços 

Fonte: o autor. 

 

Os dados utilizados Regressão múltipla foram coletados em março de 2022, para o 

período compreendido entre 2006 e 2021 no banco de dados do Software Economatica® e nas 

Notas Explicativas dos relatórios anuais das empresas da amostra, retirados no site da [B³] e do 

site de Relacionamento com Investidor de cada empresa.  

Vale ressaltar que a partir de 2010, houve a obrigatoriedade de implementação do (IFRS) 

International Financial Reporting Standards ou Padrões Internacionais de Relatorio Financeiro 

no Brasil para os demonstrativos financeiros e, isso pode ter causado efeito nos dados coletados, 

de acordo com (MARTINS e PAULO, 2010) e (ZORTEA, GALDI e MONTE-MOR, 2017). 

isso pode ter causado efeito nos dados coletados.  
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3.4 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS 

Para o alcance do objetivo da pesquisa, os programas RStudio® e Excel® foram utilizados 

para a análise dos pressupostos, classificações, regressões e estatística descritiva das variáveis. 

A primeira etapa da análise foi feita minerando e usando técnicas de organização e 

classificação de dados da base do IBGE (IBGE, 2018) e PINTEC (IBGE, 2020) em busca de 

traços ou características que contribuíssem para a criação de um perfil de empresa inovadora 

brasileira. 

A segunda parte da pesquisa seguiu com uma análise multivariada, utilizando a técnica 

de regressão linear múltipla pelo método de mínimos quadrados. A quantidade de empresas na 

amostra foi produto da análise do total de empresas ativas na [B]³ que se enquadravam no perfil 

de empresa inovadora brasileira identificado. 

Antes de iniciar a regressão, com o intuito de verificar a normalidade das variáveis, foi 

feito o teste Mann-Whitney apresentado na Tabela 19 com resultados satisfatórios e análises de 

estatísticas descritiva e de correlação pelo método Pearson. 

O presente estudo tomou como base o modelo de Lopes et al., (2021) e Kaveski et al., 

(2020) que examinaram o reflexo do uso da Lei do Bem na taxa efetiva dos tributos a relevância 

de PD&I nas empresas da [B]³ e adicionado do componente de perfil de empresa inovadora em 

substituição ao Relatório Anual de Utilização dos Incentivos Fiscais, que deixou de ser 

publicado em 2014 e variáveis de controle além das variáveis de controle. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Objetivando detalhar os resultados da pesquisa, este capítulo inicia-se comparando a 

competitividade brasileira frente outras nações pela ótica de relatórios globais, discute a 

efetividade do governo brasileiro aplicando políticas públicas de fomento a PD&I e concluí 

criando um perfil de empresa inovadora e calculando a importância do uso de benefícios fiscais 

nessas empresas. 
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4.1 COMPETITIVIDADE BRASILEIRA FRENTE A OUTRAS NAÇÕES 

No ranking do índice global de Competitividade do WEF de 2019 o Brasil ocupa o 71º 

lugar de 141 países (WEF, 2019). Historicamente, conforme o Gráfico 1, o Brasil ocupando 

posições similares, tendo seu melhor posicionamento entre 2012 e 2014.  

 

Gráfico 1 – Histórico do posicionamento brasileiro no Índice Global de Competitividade. 

 

Fonte: (WEF, 2019). 

 

Este índice procura refletir o conceito de produtividade. Com isso, a competitividade é 

definida como o conjunto de fatores, políticas e instituições que definem a produtividade e o 

nível de prosperidade de uma economia (WOOD e CALDAS, 2007). Nesse índice, doze 

critérios são avaliados e agrupados em quatro categorias distintas, conforme podemos verificar 

na Tabela 8, formando os pilares da competitividade: 

 

Tabela 8 – Critérios de avaliação do Índice Global de Competitividade 

Ambiente Favorável Capital Humano Mercados Ecossistema de Inovação 

Instituições Saúde Mercado de produto Dinamismo de negócios 

A infraestrutura Habilidades Mercado de trabalho Capacidade de inovação 

 Tecnologias e Comunicações 
 

Sistema financeiro 
 

Estabilidade macroeconômica 
 

Tamanho do mercado 
 

Fonte: (WEF, 2019) 
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Para cada um desses pilares, o WEF busca em fontes diversas (em sua maioria, 

organizações especializadas) dados que compõem a avaliação, que são integrados por um 

conjunto de cento e três indicadores diferentes (WEF, 2019). 

Analisando o histórico acima, vemos que o Brasil não figura entre a lista de países mais 

competitivos, mesmo ocupando o posto de 10ª maior economia mundial (WEF, 2019). 

Contudo, surge o questionamento: Como fica o posicionamento do Brasil frente aos países 

vizinhos? 

 

Gráfico 2 – Histórico do posicionamento de países sul-americanos no Índice Global de 

Competitividade. 

 

Fonte: Criado a parti de (WEF, 2019). 

 

De acordo com o Gráfico 2, o Brasil ocupa a 5ª posição de país mais competitivo da 

América do Sul de um total de 10 países participantes, ficando atrás de Chile, Uruguai, 

Colômbia e Peru de acordo com o último relatório publicado em 2019 pelo WEF (2019) . O 

destaque da América do Sul fica por conta do Chile, que ocupa a 33ª posição no ranking global. 
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Os países Guiana, Suriname e Guiana Francesa, não participam do índice por falta de dados 

confiáveis abertos, de acordo com o WEF (2019).. Com isso, vemos que o Brasil também não 

figura entre a lista de países mais competitivos da América do Sul, ocupando a singela 5ª 

posição. 

Realizando o detalhamento da avaliação para o ano de 2019 do relatório pelos pilares 

informados, constatamos que o Brasil, além de não figurar como protagonista, está posicionado 

quase na última colocação da América do Sul, para os pilares Saúde, Habilidades, que são 

relacionadas ao Capital Humano e Estabilidade Macroeconômica, relacionada ao Ambiente 

Favorável para a realização de negócios, conforme Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Classificação dos países Sul-americanos no Índice Global de Competitividade por pilar de 

avaliação. 

  Classificação - Do melhor para o pior 

Pilar de Avaliação 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

1 Instituições CHI URU ARG COL PER BRA EQU  PAR  BOL  VEN  

2 Infraestrutura CHI EQU  UR ARG BRA COL PER  PAR  BOL  VEN 

3 Adoção de Tecnologias  URU CHI BRA ARG BOL  COL EQU  VEN  PER PAR 

4 Estabilidade Macroeconômica CHI CHI COL URU PAR  BOL  EQU  BRA ARG VEN 

5 Saúde COL PER CH  EQU  URU ARG VEN  PAR  BRA BOL  

6 Habilidades ARG CHI URU VEM EQU  COL PER  BOL  BRA PAR  

7 Mercado de Produtos CHI PER URU PAR COL ARG BRA BOL  EQU  VEN  

8 Mercado de Trabalho CHI COL PER URU PAR  BRA EQU  ARG VEN  BOL  

9 Sistema Financeiro CHI COL BRA URU BOL  EQU  PAR  PER ARG VEN 

10 Tamanho do Mercado BRA ARG COL CHI PER VEM EQU  PAR  BOL  URU 

11 Dinamismo dos Negócios CHI COL BRA ARG URU PER PAR  BOL  EQU  VEM 

12 Capacidade de Inovação COL BRA CHI ARG URU EQU  PER  VEN  BOL  PAR 

            

 Legenda:            

 

ARG = Argentina; BOL = Bolívia; BRA = Brasil; CHI = Chile; COL = Colômbia; EQU = Equador; 

PAR = Paraguai; PER = Peru; URU = Uruguai; VEN = Venezuela  
Fonte: Criado a partir de (WEF, 2019). 

 

Ainda na Tabela 9 constatamos a dispersão de posicionamento do Brasil na tabela, 

indicando que em alguns pilares de avaliação o país está bem-posicionado; como por exemplo 

“Tamanho de Mercado”, “Capacidade de Inovação” e “Sistema Financeiro” ao passo que fica 

nas últimas posições quando os temas são “Saúde”; “Estabilidade Macroeconômica” e 

“Habilidades”. 



39 

 

 

Aprofundando nos indicadores que formam o ranking brasileiro e divulgados pelo WEF 

(2019), é possível verificar a disparidade e antagonismo que o país possui, pois para 37,8% dos 

103 indicadores, o Brasil está posicionado além da 100ª posição, contrastando com 14,6%, ou 

seja, 15 indicadores onde o Brasil está posicionado entre as 28 economias globais mais 

competitivas. 

Começando a análise pelos indicadores onde o Brasil obteve uma pior classificação, na 

Tabela 10, temos:  

Tabela 10 – Indicadores brasileiros com pior avaliação no Índice Global de Competitividade para 2019 

Categoria  
Pilar de 

Competitividade 
Sub-pilar Indicador 

Posição 

no 

ranking 

global 

Ambiente 

Favorável 
1 Instituições 

Performance do 

setor público 

Ônus da regulamentação 

governamental 
141 

Mercados 10 
Tamanho do 

mercado 
- Importação de bens e serviços 140 

Mercados 8 
Mercado de 

trabalho 

Meritocracia e 

incentivo 
Taxa e impostos de trabalho 137 

Mercados 7 
Mercado de 

produto 

Competição 

doméstica 

Efeito distorcido de impostos 

e subsídios na concorrência 
136 

Mercados 7 
Mercado de 

produto 

Abertura de 

Comércio 

Prevalência de barreiras não 

tarifárias 
135 

Capital Humano 6 Habilidades 
Habilidades da força 

de trabalho 

Habilidades digitais entre a 

população ativa 
133 

Mercados 8 
Mercado de 

trabalho 
Flexibilidade 

Práticas de contratação e 

demissão 
133 

Ambiente 

Favorável 
1 Instituições Segurança Crime organizado 132 

Ambiente 

Favorável 
1 Instituições Segurança Taxa de homicídios 132 

Ambiente 

Favorável 
4 

Estabilidade 

macroeconômica 
- Dinâmica da dívida 132 

Capital Humano 6 Habilidades 
Habilidades da força 

de trabalho 

Conjunto de habilidades de 

graduados 
131 

Ambiente 

Favorável 
1 Instituições 

Orientação do 

governo ao futuro 

Governo garantindo 

estabilidade política 
130 

Ambiente 

Favorável 
1 Instituições 

Orientação do 

governo ao futuro 

Visão de longo prazo do 

governo 
129 

Capital Humano 6 Habilidades 
Habilidades da força 

de trabalho 

Facilidade de encontrar 

funcionários qualificados 
129 

Mercados 7 
Mercado de 

produto 

Abertura de 

Comércio 
Tarifas comerciais 128 

Mercados 8 
Mercado de 

trabalho 
Flexibilidade 

Cooperação nas relações 

trabalho-empregador 
128 

Capital Humano 6 Habilidades 
Habilidades da força 

de trabalho 

Qualidade da formação 

profissional 
127 
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Capital Humano 6 Habilidades 
Habilidades da força 

de trabalho 
Pensamento crítico no ensino 126 

Ecossistema de 

Inovação 
11 

Dinamismo de 

negócios 

Requerimentos 

administrativos 

Taxa de recuperação de 

insolvência 
125 

Mercados 8 
Mercado de 

trabalho 
Flexibilidade 

Flexibilidade de determinação 

de salários 
123 

Ambiente 

Favorável 
1 Instituições 

Orientação do 

governo ao futuro 

Capacidade de resposta do 

governo à mudança 
122 

Ambiente 

Favorável 
1 Instituições 

Performance do 

setor público 

Eficiência do quadro jurídico 

na resolução de litígios 
120 

Ambiente 

Favorável 
1 Instituições Segurança 

Confiabilidade dos serviços 

policiais 
117 

Ambiente 

Favorável 
2 Infraestrutura 

Infraestrutura de 

Transporte 

Qualidade da infraestrutura 

rodoviária 
116 

Mercados 8 
Mercado de 

trabalho 

Meritocracia e 

incentivo 
Salário e produtividade 116 

Ambiente 

Favorável 
1 Instituições Pesos e contrapesos 

Eficiência da estrutura legal 

em regulamentações  
115 

Ambiente 

Favorável 
1 Instituições 

Orientação do 

governo ao futuro 

Adaptabilidade do arcabouço 

legal aos negócios digitais 
111 

Mercados 8 
Mercado de 

trabalho 
Flexibilidade 

Mobilidade de mão de obra 

interna 
111 

Mercados 8 
Mercado de 

trabalho 
Flexibilidade 

Facilidade de contratação de 

mão de obra estrangeira 
110 

Ambiente 

Favorável 
2 Infraestrutura 

Infraestrutura de 

Transporte 

Eficiência dos serviços 

portuários 
104 

Mercados 8 
Mercado de 

trabalho 
Flexibilidade Direitos dos trabalhadores 104 

Ecossistema de 

Inovação 
11 

Dinamismo de 

negócios 

Requerimentos 

administrativos 

Tempo para se iniciar um 

novo negócio 
104 

Ambiente 

Favorável 
1 Instituições 

Direitos de 

propriedade 
Direitos de propriedade 103 

Mercados 7 
Mercado de 

produto 

Abertura de 

Comércio 

Eficiência de liberação de 

fronteira 
103 

Mercados 8 
Mercado de 

trabalho 
Flexibilidade 

Políticas ativas de mercado de 

trabalho 
103 

Mercados 9 
Sistema 

Financeiro 
Profundidade 

Financiamento de pequenas e 

médias empresas 
103 

Ambiente 

Favorável 
2 Infraestrutura Utilidades 

Qualidade do fornecimento 

de eletricidade 
102 

Ambiente 

Favorável 
3 

Adoção de 

Tecnologias e 

Comum. 

- 
Assinaturas de telefone 

celular 
101 

Capital Humano 6 Habilidades Força de trabalho Anos médios de escolaridade 101 

Fonte: Criado a partir de (WEF, 2019). 
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Na liderança dos pilares que mais aparecem nessa análise, temos o número 1 – 

Instituições, com 28,2% dos resultados. Quando buscamos verificar a moda pela coluna de 

Categoria, Ambiente Favorável é o destaque, com 41% dos resultados. 

Da outra ponta, na Tabela 11, temos os indicadores que levam o Brasil a melhores 

posições: 

Tabela 11 – Indicadores brasileiros com melhor avaliação no Índice Global de Competitividade. 

Categoria  
Pilar de 

Competitividade 
Sub-pilar Indicador 

Posição no 

ranking 

global 

Ambiente 

Favorável 1 Instituições 

Orientação do governo 

ao futuro 

Regulamentação de 

energia renovável 28 

Ecossistema de 

Inovação 12 

Capacidade de 

Inovação 

Pesquisa e 

desenvolvimento Despesas de P&D 27 

Ambiente 

Favorável 1 Instituições 

Orientação do governo 

ao futuro 

Tratados ambientais em 

vigor 26 

Ecossistema de 

Inovação 12 

Capacidade de 

Inovação 

Pesquisa e 

desenvolvimento Publicações científicas 24 

Mercados 7 

Mercado de 

produto Abertura de Comércio 

Complexidade das 

tarifas 22 

Mercados 9 

Sistema 

Financeiro Estabilidade Solidez dos bancos 19 

Ambiente 

Favorável 1 Instituições Governança Corporativa 

Governança de 

acionistas 17 

Ambiente 

Favorável 2 Infraestrutura 

Infraestrutura de 

Transporte 

Conectividade de 

aeroporto 17 

Ecossistema de 

Inovação 11 

Dinamismo de 

negócios 

Requerimentos 

administrativos 

Quadro regulatório de 

insolvência 17 

Ecossistema de 

Inovação 12 

Capacidade de 

Inovação 

Pesquisa e 

desenvolvimento 

Destaque de 

instituições de pesquisa 14 

Ambiente 

Favorável 1 Instituições 

Performance do setor 

público E-Participação 12 

Mercados 10 

Tamanho do 

mercado - Produto Interno Bruto 8 

Ambiente 

Favorável 1 Instituições Pesos e contrapesos 

Transparência 

orçamentária 7 

Ambiente 

Favorável 4 

Estabilidade 

macroeconômica - Inflação 1 

Mercados 9 

Sistema 

Financeiro Estabilidade Lacuna de crédito 1 

 

Fonte: Criado a partir de (WEF, 2019). 

 

Visualmente, temos menos indicadores que levam o Brasil a posições melhores, além 

disso, vale destacar que no ano de 2019 (período que antecedeu a pandemia COVID-19), o 

Brasil estava praticando sua menor taxa de juros na série histórica e a inflação estava sob 

controle (BRASIL, 2021), trazendo bom posicionamento nesse quesito. 
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Independentemente disso, reorganizando os maus e bons resultados agrupados por sub-

pilar, temos a seguinte visão: 

Tabela 12 – Avaliação brasileira no Índice Global de Competitividade para 2019 separada por sub-pilar. 

Avaliação Negativa  Avaliação Positiva 
       

Sub-pilar 

Frequência 

de 

aparecimento 

 % do 

total 
 Sub-pilar 

Frequência 

de 

aparecimento 

 % do 

total 

Flexibilidade 7 17,9%  

Pesquisa e 

desenvolvimento 3 20,0% 

Habilidades da força de 

trabalho 5 12,8%  

Orientação do governo ao 

futuro 2 13,3% 

Orientação do governo ao 

futuro 4 10,3%  Estabilidade 2 13,3% 

- 3 7,7%  - 2 13,3% 

Abertura de Comércio 3 7,7%  Abertura de Comércio 1 6,7% 

Segurança 3 7,7%  Governança Corporativa 1 6,7% 

Performance do setor público 2 5,1%  

Infraestrutura de 

Transporte 1 6,7% 

Requerimentos 

administrativos 2 5,1%  

Requerimentos 

administrativos 1 6,7% 

Infraestrutura de Transporte 2 5,1%  

Performance do setor 

público 1 6,7% 

Meritocracia e incentivo 2 5,1%  Pesos e contrapesos 1 6,7% 

Pesos e contrapesos 1 2,6%   15 100,0% 

Direitos de propriedade 1 2,6%     

Profundidade 1 2,6%     

Utilidades 1 2,6%     

Força de trabalho 1 2,6%     

Competição doméstica 1 2,6%     

 39 100,0%     
 

Fonte: Criado a partir de (WEF, 2019). 

 

Com a visão da Tabela 12, conectada a Teoria da Vantagem Competitiva, conseguimos 

parcialmente responder à questão inicial da pesquisa: Os estímulos financeiros em PD&I 

oferecidos estão realmente ajudando as empresas, tornando-as mais competitivas? No âmbito 

global, podemos dizer que não, pois o Brasil ocupa somente a 71ª posição no ranking de 

competividade global do WEF, atras de todos os países que compões o BRICs e de vizinhos 

geográficos como Chile, Colômbia e Peru. De acordo com a teoria, quando uma nação não é 

competitiva ou não propicia um ambiente competitivo as corporações, o esforço que as 

empresas precisam fazer para serem e se manterem competitivas é muito alto. 
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Podemos também verificar que a maioria dos itens onde o Brasil obteve baixas 

pontuações podem ser atribuídas ao poder público, como por exemplo: Performance do poder 

público, Segurança, Orientação do governo ao futuro, Flexibilidade, Abertura do comércio, 

Infraestrutura e Requerimentos administrativos. Por outro lado, nos itens com avaliações 

positivas, vemos a maioria dos itens relacionados as corporações, como por exemplo: Pesquisa 

e Desenvolvimento, Governança corporativa e estabilidade. 

Contudo, comparativamente, vemos que o Brasil pode estar influenciando positivamente 

a competitividade das empresas do setor privado através do sub-pilar Pesquisa e 

Desenvolvimento, pois existe certo destaque desse quesito na avaliação. 

4.2 DISCUSSÃO SOBRE O PAPEL DO GOVERNO: POLÍTICAS PÚBLICAS, 

FINANCIAMENTO E SUBSÍDIOS 

Para conseguirmos avaliar o argumento levantado anteriormente e concluir a resposta da 

questão de pesquisa central, buscamos informações na base de dados do PINTEC (IBGE, 2020), 

pois imaginava-se que, a despeito do resultado do relatório do WEF (2019), o governo poderia 

estar influenciando a competitividade das empresas através do PD&I. Devido à grande 

abrangência de segmentos e atuação, a Lei do Bem serviu como proxy das empresas inovadoras 

brasileiras e por possuir dados abertos de pesquisa na base PINTEC. 

Uma das primeiras informações que saltam ao navegarmos pela base de dados da PINTEC 

de 2017 (IBGE, 2020) é referente ao financiamento de PD&I, conforme é possível verificar na 

Tabela 13. Excluindo o setor de eletricidade e gás, onde apresenta uma participação de 25,5% 

no financiamento, o governo brasileiro tem pouca influência sobre o financiamento de PD&I 

nas empresas privadas, pois sua participação no financiamento de pesquisas corresponde a 8%, 

no maior dos casos. Dessa forma, entende-se que o PD&I das empresas privadas são 

financiadas, majoritariamente, sob o regime de autofinanciamento (lucro retido).  

Em 2013, no livro Financiamento das Corporações – perspectivas do desenvolvimento 

brasileiro (CINTRA, SILVA FILHO, et al., 2013), os autores trazem à tona essa discussão e 

concluem que cada país desenvolve seu próprio mecanismo ótimo para a correta proporção 

entre financiamento bancário e mercado de capitais. Entretanto, enfatiza que há grande 

predominância do financiamento via mercado de capitais, ratificando o papel de coadjuvante 

do governo. A essa conclusão também chega o relatório da UNCTAD de 2021: 
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Com a integração dos países emergentes aos mercados financeiros 

globais, eles estão vulneráveis à volatilidade e à natureza dos fluxos de 

capital privado. Sujeitos principalmente a fatores externos (como decisões de 

política monetária e fiscal nos Estados Unidos ou movimentos de preços de 

commodities) em vez de fatores locais, esses fluxos representam desafios 

substantivos para a gestão de desequilíbrios macroeconômicos, 

sustentabilidade da dívida e espaços monetários e fiscais nos países em 

desenvolvimento (UNCTAD, 2021, p. 17; tradução nossa). 

 

Mesmo entendendo que o governo atua como um papel complementar, mas de suma 

importância do quesito de financiamento das empresas para atividades de PD&I, destacamos o 

papel BNDES e do FINEP. O BNDES que é um dos maiores bancos de desenvolvimento do 

mundo, e, hoje, o principal instrumento do governo para o financiamento de longo prazo para 

todos os segmento e empreendedores de todos os portes da economia brasileira (BNDES, 2021). 

Contudo, por entender que o papel do governo, através de seus agentes BNDES e FINEP, 

podem não refletir grande percentual no financiamento de modo geral das empresas para 

atividades de PD&I e pelo percentual de participação no financiamento de PD&I das empresas 

não ser relevante (conforme informação da Tabela 13), descartamos o argumento da influência 

do governo no financiamento de PD&I e, por consequência, na competitividade das empresas.  

Em complemento, é possível notar uma forte influência da própria empresa no 

financiamento de PD&I ou financiamento via equity. Esse fato chama a atenção e, devido a 

isso, a tabela abaixo foi adicionada, subdividindo o setor de atividade das empresas para 

verificar se o comportamento foi similar em todos os ramos de atividades ou houve algum 

subgrupo de empresa específica com comportamento diferenciado no setor.  
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Tabela 13 – Percentual de financiamento de atividades de PD&I das empresas que compõe a amostra 

PINTEC classificadas por setor de atividade. 

Setor de Atividade 
Recursos 

Próprios 

Recursos de 

terceiros: 

Privados 

Recursos de 

terceiros: 

Públicos 

Indústrias extrativas 86,6% 5,3% 8,0% 

Indústrias de transformação 87,1% 6,3% 6,7% 

   Fabricação de produtos alimentícios 85,0% 3,2% 11,9% 

   Fabricação de bebidas 97,9% 1,6% 0,5% 

   Fabricação de produtos do fumo 100,0% 0,0% 0,0% 

   Fabricação de produtos têxteis 85,5% 11,1% 3,3% 

   Confecção de artigos do vestuário e acessórios 84,6% 7,5% 7,9% 

   Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, 90,7% 6,8% 2,6% 

   Fabricação de produtos de madeira 84,9% 4,6% 10,5% 

   Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 94,6% 1,4% 4,0% 

   Impressão e reprodução de gravações 60,8% 6,5% 32,7% 

   Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo 92,2% 4,8% 3,0% 

   Fabricação de produtos químicos 95,6% 1,4% 3,1% 

   Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 77,5% 7,3% 15,2% 

   Fabricação de artigos de borracha e plástico 79,7% 11,8% 8,5% 

   Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 78,6% 9,2% 12,3% 

   Metalurgia 95,8% 0,2% 4,0% 

   Fabricação de produtos de metal 76,7% 12,4% 10,8% 

   Fabricação de equipamentos de informática, produtos 96,8% 1,0% 2,2% 

   Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 82,6% 2,7% 14,6% 

   Fabricação de máquinas e equipamentos 90,1% 6,4% 3,5% 

   Fabricação de veículos automotores e carrocerias 91,1% 4,2% 4,7% 

   Fabricação de outros equipamentos de transporte 68,1% 27,2% 4,7% 

   Fabricação de móveis 65,4% 20,3% 14,4% 

   Fabricação de produtos diversos 84,4% 9,9% 5,7% 

   Manutenção, reparação e instalação de máquinas e  97,3% 1,8% 0,9% 

Eletricidade e gás 74,0% 0,7% 25,3% 

Serviços 95,0% 0,7% 4,3% 

  Edição e gravação e edição de música 82,8% 10,9% 6,3% 

   Telecomunicações 99,1% 0,4% 0,5% 

   Atividades dos serviços de tecnologia da informação 95,5% 1,1% 3,5% 

   Tratamento de dados, hospedagem na internet e outros 95,9% 1,1% 3,0% 

   Serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises 91,0% 4,6% 4,3% 

   Pesquisa e desenvolvimento 87,6% 0,3% 12,1% 

TOTAL 88,8% 4,6% 6,5% 

Fonte: Criado a partir de (IBGE, 2020) . 
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Com essa análise foi possível identificar que, no geral, os dados em subgrupos apresentam 

distribuição semelhante e que, a princípio as empresas da amostra possuem sistema de 

autofinaciamento para atividades de PD&I, não dependendo do governo para inovar. A média 

simples do percentual de financiamento feito pelo governo ficou em 6,5%, contudo dois 

segmentos chamaram a atenção nessa análise, pois o percentual de financiamento do governo 

foi maior: Impressão e reprodução de gravações (32,7%); Eletricidade e gás (25,3%). Em um 

cenário analisado que não considera esses dois segmentos, o percentual de participação do 

governo cairia para 6,2%. 

Dessa forma, conclui-se que o papel do governo brasileiro frente a PDI&, com base nos 

dados da PINTEC (IBGE, 2020) não foi efetivo devido a não ter grande influência na decisão 

das empresas em investir em PD&I e por atender somente a uma pequena parcela do total de 

empresas ativas no país. 

4.3 O PERFIL DAS EMPRESAS INOVADORAS BRASILEIRAS 

Recorrendo novamente a Tabela 3, constatamos que, desde sua criação, o Incentivo 

através da Lei do Bem é o subsídio que mais cresce no país, com uma taxa composta média 

composta anual de 18,5%. Isso equivale a 3,15 Bilhões de Reais subsidiados no ano de 2020. 

Em valores absolutos, é menor que a Lei da Informática, contudo devido a sua abrangência e 

crescimento, poderá passar essa em menos de uma década. Esses números são muito relevantes 

e crescentes e indicam que o governo está cumprindo totalmente seu papel de estimular o PD&I 

para as empresas selecionadas nos programas.  

Outro ponto importante da discussão é identificar o perfil das empresas inovadoras do 

país, ou seja, aquelas que se enquadram nos programas de subsídios e recebem ajuda do governo 

através de isenção fiscal e para isso, a base de dados do Ministério da Economia (2021) traz um 

mapa de empresas brasileiras com diversas características pertinentes ao estudo. 

Um recorte do relatório aponta que no primeiro semestre de 2021 tínhamos no Brasil, 

mais de 17 milhões de empresas ativas em todos os estados brasileiros e que, a maior parte 

delas (69,3%), correspondia a MEI (Microempreendedor Individual). Ao lado vemos que (48%) 

dessas mais de 17 milhes de empresas ativas, correspondem ao segmento de serviços, seguida 

do comercio com (33,4%), equivalente a 5,73 milhões de empresas. Essa informação referente 
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as sociedades individuais e MEI é de extrema relevância, pois demonstra que majoritariamente 

as empresas brasileiras possuem esse perfil, conforme Tabela 14. 

Tabela 14 – Total de empresas brasileiras e distribuição por tipo de sociedade e segmento de negócio. 

Empresas por tipo de sociedade (base 1º semestre 2021) 

  

Tipo de sociedade empresarial Quantidade % 

Empresário Individual (incluindo - MEI) 11.959.354 69,6% 

Sociedade Empresária Limitada 3.967.740 23,1% 

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI 984.250 5,7% 

Sociedade Anônima 168.716 1,0% 

Cooperativa 32.923 0,2% 

Demais tipos de empresas 60.301 0,4% 

TOTAL 17.173.284 100% 

 

Segmentação das empresas 

  

Segmento Quantidade % 

Serviço 8.243.176 48,00% 

Comercio 5.735.877 33,40% 

Indústria de Transformação 1.614.289 9,40% 

Construção civil 1.356.689 7,90% 

Agropecuária 120.213 0,70% 

Extrativa mineral 17.173 0,10% 

Outros 85.866 0,50% 

TOTAL 17.173.284 100,00% 

Fonte: Criado a partir de (SEBRAE, 2020). 

 

Contudo, quando analisamos a base de dados da amostra de empresas que participaram 

do PINTEC 2017, temos pouco mais de 116 mil empresas, dívidas entre: Indústria de 

Transformação, de Serviços, Indústrias Extrativas e de Eletricidade e gás, conforme Tabela 15. 

Tabela 15 – Segmentação das empresas participantes da PINTEC 2017 por segmento. 

Segmentação das empresas participantes da PINTEC 2017 
   

 Segmento Quantidade de empresas % do total 

Indústrias de Transformação 100.216 85,7% 

Serviços 13.854 11,8% 

Indústrias Extrativas 2.297 2,0% 

Eletricidade e gás 594 0,5% 

TOTAL 116.961 100,0% 

Fonte: Criado a partir de (IBGE, 2020) . 
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Cruzando esses dados de quantidade de empresas ativas no Brasil, com os dados de 

empresas solicitantes ao subsídio da Lei do Bem, vemos que: 1) a amostra da PINTEC 

corresponde a 0,68% da população de empresas ativas no país, evidenciando que a base de 

dados da PINTEC refere-se a uma pequena amostra do total de empresas ativas no país e; 2) O 

percentual de empresas distribuídos nas categorias não reflete a mesma proporção nas duas 

medições, indicando que a PINTEC pode não corresponder a uma amostra fiel da população de 

empresas ativas devido ao desbalanceamento natural que ocorre pelos requisitos necessários 

para se obter o benefício da Lei do Bem e, por consequência, fazer parte da amostra da PINTEC.  

Três fatores, em conjunto, contribuíram para que tenhamos uma base única de análise da 

PINTEC e configuração do perfil de empresa inovadora. São eles: Sistema Tributário, Porte da 

Empresa e CNAE. 

Para uma empresa estar apta a solicitar o benefício da Lei do Bem, ela deve ser optante 

pelo regime Lucro Real e, de acordo com os dados do SEBRAE (2020), aproximadamente 83% 

das micro e pequenas empresas são optantes pelo regime tributário Simples Nacional, outro 

regime tributário, reduzindo a amostra. 

Na Tabela 12 vimos que 69,6% das empresas ativas no primeiro semestre de 2021 

correspondem a MEI e esse tipo de estrutura societária limita a um a quantidade de empregados. 

Por outro lado, a PINTEC classifica sua base em empresas com no mínimo dez funcionários. 

Com isso, temos que, o sistema tributário, juntamente com o porte da empresa, além da 

categorização do CNAE mencionada anteriormente, correspondem para que tenhamos uma 

base única no PINTEC. Apesar desses fatores, a quantidade de empresas que participam do 

programa vem aumentando ano a ano. Abaixo temos o histórico com a quantidade de empresas 

que se beneficiaram do programa de incentivo fiscal Lei do Bem. 
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Gráfico 3 – Histórico Empresas participantes do Programa de Incentivo Fiscal (Lei do Bem). 

 

Fonte: (IBGE, 2020). 

 

Partindo da análise do banco de dados da PINTEC (2020), mesmo não existindo uma 

identificação das empresas participantes da pesquisa, foi possível categorizar as empresas de 

acordo com seu porte, localidade, segmento e subsegmento de atuação. Além disso 

conseguimos identificar se, para as empresas entrevistadas a inovação é uma rotina ou se 

acontece de forma ocasional, se os profissionais têm dedicação exclusiva para as atividades 

relacionadas a PD&I e a natureza dessas inovações. Com essa análise, teremos um perfil 

aproximado das empresas inovadores brasileiras. 

 

Tabela 16 – Segmentação das empresas participantes da PINTEC 2017 por estado e quantidade de 

funcionários. 

      Concentração por estados das 

empresas participantes da pesquisa 

PINTEC 2017 

 Concentração por quantidade de funcionários das 

empresas participantes da pesquisa PINTEC 2017 
 

 
   

 
  

Estados % 
% do 

Total  
Quantidade de funcionários % 

% do 

Total 

São Paulo 39,67% 39,67%  Com 500 e mais 32,33% 32,33% 

Rio Grande do Sul 14,57% 54,23%  De 100 a 249 22,21% 54,54% 

Minas Gerais 9,39% 63,62%  De 250 a 499 15,76% 70,30% 

Paraná 7,43% 71,05%  De 50 a 99 13,45% 83,75% 

Santa Catarina 7,38% 78,43%  De 10 a 29 8,67% 92,42% 

Amazonas 4,14% 82,57%  De 30 a 49 7,57% 100,00% 

Rio de Janeiro 3,95% 86,52%  TOTAL 100%   

Bahia 1,75% 88,27%     
Goiás 1,71% 89,98%     
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Ceará 1,18% 91,15%     
Mato Grosso 1,07% 92,22%     
Pará 0,80% 93,02%     
Pernambuco 0,57% 93,60%     
Espírito Santo 0,50% 94,10%     
Mato Grosso do Sul 0,50% 94,60%     
Outros 5,40% 100,00%     
TOTAL 100%      

Fonte: Criado a partir de (IBGE, 2020). 

 

A partir da análise da Tabela 16, é possível identificar que, em percentual acumulado, 

78,43% das empresas inovadoras do Brasil estão localizadas nos estados de São Paulo, Rio 

Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Sob a ótica da quantidade de 

funcionários, ainda na mesma Tabela 16, constatamos que, mais de 70% das empresas com esse 

perfil possuem 100 funcionários ou mais. 

A Tabela 17, classifica as empresas inovadoras da base da pesquisa da PINTEC (2020), 

de acordo com o segmento e subsegmento de atuação. Como resultado observamos que uma 

concentração de empresas no segmento de Indústrias de Transformação e Serviços. Para a 

análise de subsegmento existe uma distribuição menos concentrada, com exceção aos Serviços 

de Tecnologia da Informação e Fabricação de Produtos Alimentícios que juntos, somam 

25,31% do total de empresas da PINTEC (2020). 
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Tabela 17 – Segmentação das empresas participantes da PINTEC 2017 por negócio. 

Concentração por Subsegmento e segmento de atuação das empresas participantes da pesquisa 

PINTEC 2017 
 

 
   

 

Subsegmento Segmento % 
% do 

Total 
 

Fabricação de produtos alimentícios Indústrias de transformação 13,19% 13,19%  

Serviços de tecnologia da informação Serviços 12,12% 25,31%  

Fabricação de máquinas e equipamentos Indústrias de transformação 9,90% 35,21%  

Fabricação de produtos químicos Indústrias de transformação 9,16% 44,37%  

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos Indústrias de transformação 6,75% 51,12%  

Fabricação de itens de informática e eletrônicos Indústrias de transformação 6,22% 57,34%  

Fabricação de veículos automotores e carrocerias Indústrias de transformação 5,60% 62,94%  

Fabricação de produtos farmacêuticos Indústrias de transformação 4,80% 67,74%  

Fabricação de máquinas e materiais elétricos Indústrias de transformação 4,68% 72,42%  

Fabricação de artigos de borracha e plástico Indústrias de transformação 4,56% 76,98%  

Eletricidade e gás Eletricidade e gás 3,17% 80,15%  

Fabricação de produtos de metal Indústrias de transformação 2,57% 82,72%  

Telecomunicações Serviços 1,76% 84,47%  

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel Indústrias de transformação 1,49% 85,96%  

Fabricação de produtos diversos Indústrias de transformação 1,40% 87,37%  

Metalurgia Indústrias de transformação 1,40% 88,76%  

Fabricação de móveis Indústrias de transformação 1,39% 90,16%  

Indústrias extrativas Indústrias extrativas 1,31% 91,46%  

Fabricação de outros equipamentos de transporte Indústrias de transformação 1,24% 92,70%  

Fabricação de bebidas Indústrias de transformação 1,22% 93,93%  

Confecção de artigos do vestuário e acessórios Indústrias de transformação 0,97% 94,89%  

Fabricação de petróleo e biocombustíveis Indústrias de transformação 0,90% 95,80%  

Fabricação de produtos têxteis Indústrias de transformação 0,70% 96,50%  

Serviços de arquitetura e engenharia e testes Serviços 0,70% 97,20%  

Preparação e fabricação de couros e calçados Indústrias de transformação 0,69% 97,89%  

Tratamento de dados, hospedagem na internet Serviços 0,61% 98,50%  

Pesquisa e desenvolvimento Serviços 0,43% 98,93%  

Edição e gravação e edição de música Serviços 0,34% 99,28%  

Manutenção e instalação de máquinas Indústrias de transformação 0,27% 99,55%  

Impressão e reprodução de gravações Indústrias de transformação 0,17% 99,72%  

Fabricação de produtos de madeira Indústrias de transformação 0,16% 99,88%  

Fabricação de produtos do fumo Indústrias de transformação 0,12% 100,00%  

TOTAL   100%    

Fonte: Criado a partir de (IBGE, 2020). 

 

Com as três últimas análises foi possível identificar que existem traços que podem indicar 

o perfil de empresa inovadora brasileira, ou ao menos uma possibilidade de que certos tipos de 

empresa inovem mais do que outras: A empresa inovadora brasileira provavelmente está 

sediada no estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná ou Santa Catarina, 
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possui mais de 100 funcionários, é uma indústria do segmento de transformação ou de 

Tecnologia da Informação, financia suas atividades de PD&I via equity e as atividades 

inovativas fazem parte de sua rotina.  

Como subsegmento, é possível identificar que a empresa inovadora provavelmente atua 

na fabricação de alimentos, máquinas e equipamentos, produtos farmacêuticos, borracha e 

plástico, produtos químicos, produtos minerais, produtos de informática, veículos ou atua em 

serviços de tecnologia da informação. 

4.3.1 Exemplos de empresas brasileiras inovadoras e teste 

Com o objetivo de ratificar os dados de competitividade encontrados, a efetividade do 

papel do governo e o perfil das empresas inovadoras brasileiras, buscamos por dados de painel 

de empresas brasileiras no site da Comissão Europeia (2020) através dos dados de The 2019 

and 2020 EU Industrial R&D Investment Scoreboard pela base R&D ranking of the world top 

2500 companies (2020), formas econométricas de quantificar esses resultados. A busca pela 

listagem internacional se deu nesse momento pelo baixo nível de granularidade na base de 

dados da PINTEC, que vai somente ao nível de estado, não sendo possível, dessa forma, 

identificar as empresas que fazem parte da amostra. 

Devido à baixa representatividade de empresas brasileiras no relatório The 2019 and 2020 

EU Industrial R&D Investment Scoreboard (2020), que continham somente seis empresas 

(Vale, Embraer, Petrobras, Totvs, Weg e Braskem) e impossibilitaram a criação de uma amostra 

estatística para o esse estudo, o perfil de empresa inovadora brasileira criado foi utilizado com 

o filtro para toda a população de empresas ativas na [B]³, gerando uma amostra de 47 empresas. 

Esta análise apresenta a relação entre IR&CS e empresas consideradas inovadoras a partir 

da amostra de empresas listadas e para uma janela temporal de 15 anos (entre 2006 e 2021). 

Segundo a Tabela 18 de estatística descritiva de cada variável que compõe a regressão. 
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Tabela 18 – Estatística Descritiva das variáveis utilizadas no modelo RLM. 

  

Empresa 

Inovadora 

PD&I 

N Média Mediana 
Desvio 

padrão 
Mínimo Máximo 

Mann-

Whitney 
Sig. 

IR&CS 
Sim 719 -1,194 -1,229 1,045 -4,630 1,689 

2.257.200 0,000  
Não 5561 -0,985 -1,044 1,051 -4,930 1,822 

ROE 
Sim 719 1,865 2,194 1,542 -3,051 8,923 

1.915.504 0,064  
Não 5561 1,789 2,057 1,607 -4,219 9,498 

Endividamento 
Sim 719 2,524 3,112 1,557 -2,893 5,477 

1.599.279 0,000  
Não 5561 1,856 2,390 1,791 -7,206 8,782 

CAPEX 
Sim 719 8,345 10,468 5,301 0,000 16,543 

1.742.140 0,000  
Não 5561 6,771 8,887 5,858 -2,733 18,315 

Tamanho 
Sim 719 11,736 13,716 5,543 0,000 18,566 

2.011.427 0,078  
Não 5561 11,018 13,741 6,483 0,000 21,496 

Fonte: o autor 

 

Através da análise descritiva de cada variável é possível identificar que as variáveis Capex 

e Tamanho podem ter uma possível correlação positiva, pois média, mediana, valores mínimos 

e máximo seguem a mesma tendência. Ao contrário, é possível identificar que que a variável 

IR&CS segue em sentido oposto, com mediana menor que a média e valor de desvio padrão 

maior que a mediana. Podemos com essa análise, inferir que IR&CS pode ter influência negativa 

nas variáveis de controle utilizadas. Isso pode ser devido a utilização de benefícios fiscais.  

Juntamente com a análise descritiva e antes de iniciar a regressão, com o intuito de 

verificar a normalidade das variáveis, foi feito o teste Mann-Whitney apresentado na Tabela 18 

com resultados que indicam diferenças significativas entre os grupos e descartando a 

necessidade de interferências nos números iniciais coletados ou normalização da base. 

Observando a análise de correlação entre as variáveis, utilizadas para explicar um mesmo 

fenômeno na Tabela 19, onde quanto mais próximo de 1, maior a correlação, percebe-se a não 

existência de multicolinearidade devido a aleatoriedade de valores, e a variável Capex é que 

mais se aproxima da variável dependente IR&CS, apresentando uma correlação negativa de 

52,5%. Isso indica que, quanto maior o investimento em Capex para a amostra, 

proporcionalmente menor seria o imposto sobre a Renda. 
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Tabela 19 – Teste de Correlação entre as variáveis 

  IR&CS PD&I ROE Endividamento CAPEX Tamanho 

IR&CS 1      

PD&I -0,063 1     

ROE -0,405 0,015 1    

Endividamento -0,459 0,119 0,291 1   

CAPEX -0,525 0,086 0,390 0,677 1  

Tamanho -0,514 0,036 0,549 0,610 0,727 1 

Fonte: o autor 

 

Da mesma forma, é possível verificar que a variável IR&CS, que corresponde aos gastos 

com imposto sobre a Renda e Contribuição Social, é negativamente correlacionado com ROE 

indo de encontro ao objetivo de pesquisa, pois sugere que, para a amostra de empresas 

selecionadas e no período em questão, um aumento na performance das empresas medidos 

através do ROE pode resultar em Impostos sobre a Renda proporcionalmente menores. E uma 

das possibilidades que levam a correlação negativa é a utilização de benefícios fiscais como a 

Lei do Bem. 

No lado oposto, as variáveis Tamanho, CAPEX e Endividamento demonstraram possuir 

forte correlação positiva entre si. Dentre outros fatores, teoricamente, podemos inferir que as 

empresas analisadas investem em Capex, buscam algum tipo de financiamento e, tem um 

aumento proporcional em seu Ativo Total.  

Através do Gráfico 4, que expõe os mesmos números da Tabela 19, é possível fazer a 

mesma análise, onde correlações positivas são exibidas em azul e negativas em vermelho. A 

tonalidade da cor refere-se a quão forte essa correlação é (quanto mais próxima de 1, mais forte 

o tom da cor fica). Além disso, caso houvesse um “X” cobre o valor da correlação, indicaria 

que não houve um nível de significância na análise. Com isso, quando comparamos a Tabela 

19 e o Gráfico 4, fica evidente a pequena, mas significante correlação entre a variável PD&I e 

as demais, ao ponto que sobressai a forte e significante correlação entre as variáveis CAPEX, 

Endividamento e Tamanho. 
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Gráfico 4 – Teste de correlação entre as variáveis 

 

Fonte: o autor 

 

Como resultado da RLM resultante do modelo da Equação 1, na Tabela 20 podemos 

verificar que o R-quadrado ajustado, ou coeficiente de determinação, mostra que 34,8% de 

IR&CS das empresas analisadas podem ser explicadas pelas variáveis selecionadas e que, em 

outra medida, 65,3% desse impacto não pode ser explicado pelo modelo. Os coeficientes de 

explicação são relativamente altos e, em conjunto com o resultado do Teste F significante para 

o modelo, indicam que o resultado do modelo é robusto, assim como o resultado encontrado 

por Lopes et al., (2021), possuindo alto poder de determinação para a causa e efeito entre 

imposto sobre a Renda IR&CS e Utilização da Lei do Bem PD&I. 
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Tabela 20 – Coeficientes estimados da regressão 

  Coeficientes 

Erro 

padrão Estatística t valor-P Sig. 

Interseção -0,045 0,022 -2,054 0,040 0,04 * 

PD&I -0,053 0,034 -1,556 0,120 0,02 * 

ROE -0,124 0,008 -15,476 0,000 2e-16 *** 

Endividamento -0,089 0,008 -10,478 0,000 2e-16 ** 

CAPEX -0,045 0,003 -15,194 0,000 2e-16 *** 

Tamanho -0,022 0,003 -8,041 0,000 1e-15 ** 

R² 0,348 

R² ajustado 0,347 

Erro padrão 0,849 

Observações 6280 

Breusch-Pagan LM stat = 339,475; F stat = 71,710; p-value = 0,000 

White Test LM stat = 434,444; F stat = 233,254; p-value = 0,000 

 
Código para nível de significância: 0 “***” 0,001 “**” 0,01 “*” 0,05 “.”  0,1 “” 1  

Fonte: o autor 

 

A significância das variáveis ROE e CAPEX como resultado do modelo obtiveram o 

maior grau de significância possível, demonstrando sua relevância e alinhamento com o 

modelo. Pelo lado prático, é possível verificar que uma variação do imposto sobre a renda 

influencia diretamente a performance das empresas, podendo afetar seus investimentos, como 

Capex. 

De acordo com o modelo e os resultados apresentados na Tabela 20 mostram que, PD&I 

(uso da Lei do Bem) apresenta relação negativa e significante (β = -0,053; p-value = 0,02). Esse 

resultado vai ao encontro dos achados obtidos por Lopes et al., (2021) e pode indicar que o 

perfil de empresa inovadora selecionado pode refletir as empresas que inovam e fazem parte da 

[B]³. 

Essa constatação também contribui para criarmos uma inferência e responder à questão 

de pesquisa, pois o perfil de empresa inovadora criada é correlacionado com IR&CS, indicando 

que essas empresas da amostra poderiam ter feito uso do benefício da Lei do Bem, tendo sua 

base de cálculo reduzida. Dessa forma, o lucro após imposto de renda dessas empresas pode ser 

maior, considerando o mesmo volume de vendas e investimentos e aumentando sua 

competitividade frente aos concorrentes. 
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5 CONCLUSÕES 

De acordo com a pesquisa desenvolvida e com o objetivo de responder se os estímulos 

financeiros em PD&I oferecidos pelo governo brasileiro estão proporcionando às empresas um 

ambiente mais competitivo, encontramos as seguintes evidências: 1) Existe similitude entre 

PD&I e vantagem competitiva de acordo com as teorias exploradas; 2) Os subsídios 

governamentais colaboram para a competitividade das empresas e do país; 3) O papel do 

governo proporcionando políticas públicas de fomento ao PD&I não tem sido relevante e 

efetivo para aumento da competitividade brasileira em comparação aos países vizinhos; 4) 

PD&I é uma atividade que indica melhor performance empresarial; 5) O perfil de empresa que 

utiliza o benefício da Lei do Bem difere do perfil da grande maioria de empresas do Brasil. 

Os termos PD&I e vantagem competitiva, apesar de possuírem origens distintas, 

apresentam similaridades conforme observado na pesquisa. As definições de PD&I e vantagem 

competitiva encontradas em publicações de autores vicinais como Michael Porter (1993) e 

Joseph Schumpeter (1964) quando comparadas aos manuais utilizados atualmente para criação 

de programas e políticas governamentais de incentivo ao PD&I, apresentaram grande 

similitude. Em adição, o relatório internacional analisado que trata o tema de competitividade, 

também possui parte da avaliação dedicada ao PD&I. 

Os resultados positivos no relatório global de Competitividade do WEF (2019) para o 

sub-pilar de Pesquisa e Desenvolvimento influenciaram positivamente o resultado do 

posicionamento do país nesse ranking internacional, colaborando para um ambiente empresarial 

mais competitivo. O volume de investimentos em PD&I tem grande relevância nesse ponto da 

avaliação, juntamente com outros temas ligados a governança, sistema bancário e infraestrutura 

que também contribuem positivamente nesse quesito.  

O papel do governo, subvencionando investimentos em PD&I nas empresas de iniciativa 

privada, apesar de seu alto valor, mostrou-se de menor importância na amostra da PINTEC 

(2020), pois constatasse que as empresas financiam atividades de PD&I via equity. Em outros 

termos, retendo parte de seus lucros / patrimônio para reinvestir, e as atividades de pesquisa são 

uma rotina nessas empresas. Dessa forma, para essas empresas, entende-se que a oferta do 

subsídio não afetará a tomada de decisão de investir ou não em um novo projeto de PD&I. Além 

disso, no relatório global de Competitividade do WEF (2019 e 2020), nota-se que as notas 
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positivas obtidas em temas relacionados ao PD&I não foram suficientes para alavancar a 

posição brasileira no ranking, ficando atras da maioria dos países vizinhos. 

Como resultado das análises estatísticas, foi possível observar que houve correlação 

negativa entre IR&CS e as variáveis ROE e Tamanho nas empresas da amostra. Essa correlação 

negativa, sugere que as empresas poderiam estar fazendo uso do subsídio de PD&I, diminuindo 

a base de cálculo sobre o imposto de renda devido e assim auferindo maiores Lucros Líquidos. 

Em consequência desses resultados, podemos afirmar que a atividade de PD&I interfere na 

performance da empresa através do IR&CS, pois sugere maiores retornos para empresas 

inovadoras. 

Identifica-se que a amostra de empresas da PINTEC (2020), devido as suas premissas de 

estrutura societária e regime tributário, difere da população de empresas brasileiras em termos 

de segmento de negócio e tamanho de empresa, de acordo com o SEBRAE (2020). Além disso, 

identificamos que as empresas que mais conseguem fazer uso do principal benefício de 

incentivo de investimento a PD&I, a Lei do Bem, são as empresas que fazem da Pesquisa e 

Desenvolvimento uma atividade de rotina e possuem mais de quinhentos funcionários. Isso 

ocorre, principalmente pela forma que o programa de subsídio foi estruturado, tendo o regime 

tributário do Lucro Real sua premissa de inclusão e maior fator restritivo para empresas.  

Como fatores limitantes da pesquisa, foram observadas ausência de dados das empresas 

da população referente a gastos com PD&I na plataforma Economatica®, devido a não 

obrigatoriedade contábil do destacamento desses dados por parte das empresas e a ausência do 

Relatório Anual de Utilização dos Incentivos Fiscais do MCTI a partir do ano de 2014. Esses 

pontos em conjunto, impediram a utilização dos dados de gasto efetivo com Pesquisa e 

Desenvolvimento por empresa como uma variável na RLM que, dessa forma, foi substituída 

pela variável dummy PD&I através do perfil de empresa inovadora criado na pesquisa. 

Por fim, como sugestão de pesquisas futuras, indica-se a continuidade de aperfeiçoamento 

do perfil criado de empresas inovadoras brasileiras e da RLM, ampliando a possiblidade de 

realização do teste por segmento de empresas listadas na [B³], com o objetivo de validar o 

estudo em um espectro diferente de empresas ou ampliar a pesquisa para outros países 

utilizando metodologia similar. 
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