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A inovação é um dos assuntos mais debatidos hoje em dia, devido a sua 

importância para a economia e por servir como elemento norteador para a 

sustentabilidade empresarial. Empresas que investem em projetos de 

inovação tendem a obter melhores resultados ao longo do tempo, segundo 

estudos empíricos internacionais, além disso, acompanham com maior 

propriedade as mudanças dinâmicas do mercado. Nesse contexto, o presente 

trabalho teve como objetivo verificar se a inovação influencia no retorno 

sobre o investimento realizado por empresas brasileiras consideradas mais 

inovadoras. No presente estudo exploratório, a amostra foi composta por 

empresas brasileiras, de vários setores econômicos, denominadas como 

inovadoras, segundo um conjunto de rankings analisados, que possuíam 

metodologias diferenciadas. O período de análise foi de 2010 a 2014. A 

técnica utilizada para analisar os dados foi a regressão com dados em painel, 

que proporcionou maior riqueza na análise pretendida. Os resultados 

mostraram que o Q de Tobin (utilizado no presente trabalho como a variável 

que expressa a inovação) tem impacto positivo e estatisticamente 

significativo sobre o retorno sobre investimento (ROI), o que confirma a 

hipótese de que investir em inovação agrega valor para a empresa, 

ajudando-lhe a manter competitiva frente as intempéries do mercado. No 

entanto, a relação da inovação com a persistência do retorno defasado não 

foi evidenciada. 
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1. Introdução 

A gestão da inovação é um processo que precisa ser estruturado e direcionado para que as 

empresas consigam ganhar maior participação de mercado e criar valor associado ao uso do 

conhecimento intrínseco (DIEZ, 2010). A intensidade de conhecimento é o aspecto mais 

importante para a elaboração de um produto mais sofisticado, de qualidade e diferenciado por 

parte das empresas inovadoras. No entanto, se por um lado há incerteza quanto ao fluxo do 

ciclo de vida das tecnologias, por outro lado existe grande potencial de expansão do mercado 

(MACHADO et al., 2001). 

Nessa linha de raciocínio, dentre os recursos que podem promover um desempenho superior 

das firmas destacam-se os intangíveis. Eles são um importante fator de diferenciação, 

contribuindo decididamente para o aumento da criação de valor das firmas. O potencial dos 

ativos intangíveis para criar riquezas para as empresas está diretamente relacionado a 

determinados atributos desses ativos. Devendo o seu processo de desenvolvimento interno, ser 

contínuo; e não raro, os esforços são incertos dado que cada ação em um projeto é singular e 

não são conhecidas todas as variáveis que podem impactar nos resultados futuros dessas 

ações. Esse processo pode tornar os recursos específicos da firma, o que os torna raros e de 

difícil imitação, possuindo potencial significativo para a obtenção de maior agregação de 

valor, desempenho superior e sustentável para as empresas (CARVALHO; KAYO; MARTIN, 

2010). 

Ainda, a inovação tecnológica, por sua natureza intangível, passa a cada dia ser muito 

importante diante das intempéries do mercado, não somente pela necessidade de se aumentar 

a competitividade produtiva, mas também para que os empresários possam reajustar a 

lucratividade de seus empreendimentos e torná-los sustentáveis (MENDES; LOPES; 

GOMES, 2012). Podem ser adotadas várias estratégias para que as organizações cresçam 

financeiramente no mercado, indo desde pequenos arranjos incrementais na produção até 

mudanças revolucionárias e do conceito de seu produto principal. Nessa busca, a inovação 

tem-se apresentado cada vez mais importante na criação de valor das empresas e representa 

para elas uma fonte de vantagem competitiva, apesar das incertezas presentes (OLIVEIRA; 

BASSO, 2014). 
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No campo teórico-empírico existem várias evidências sugerindo a capacidade dos recursos 

intangíveis, caracterizado por ações inovadoras, em gerar valor econômico e desempenho 

superior para as empresas (LEV 2001; CARMELI, TISHLER, 2004; BIANCHI, LABORY, 

2004; VILLALONGA, 2004; COHEN, 2005; HITCHNER, 2006), nesses estudos empresas 

de várias partes do mundo e setores foram analisadas, e atestaram essa relação. 

No mercado brasileiro, segundos dados do IPEA (2014), as empresas que inovam remuneram 

23% a mais do que as empresas que não inovam. Ainda, Kannebley, Sekkel e Araújo (2010) 

apontam que inovações tecnológicas produzem impactos positivos e significativos na receita 

líquida, na produtividade do trabalho e capital, e parte no valor de mercado das empresas 

brasileiras do setor manufatureiro. Já Brito et al. (2009) investigou o efeito da inovação em 

empresas do setor químico brasileiro e encontrou relação entre a receita auferida e as 

inovações implementadas. 

Dessa forma, dada a necessidade de esforços contínuos de investimentos em inovação para 

superar a competitividade, com intuito de que a empresa não fique obsoleta no mercado, 

alinhado à busca de criação de valor para as mesmas, a presente pesquisa possui como 

objetivo verificar se a inovação agrega valor as empresas brasileiras pertencentes a rankings 

de inovação no período de 2010 a 2014. 

 

2. Fundamentação teórica 

2.1 Projetos inovadores 

Sendo uma das áreas mais investidas hoje em dia, devido aos benefícios que proporciona, os 

projetos de inovação tecnológica ganharam foco e espaço para se desenvolverem. A inovação 

não está ligada somente a elaborar algo novo, que ainda não foi descoberto. Mas também está 

diretamente relacionada a melhorar o que já existe, fazendo com que consiga elevar seu 

desempenho, como por exemplo, produzir uma embalagem mais prática para atender as 

necessidades dos clientes. Seja o produto novo ou o produto que foi melhorado e as inovações 

de processo, deverá ser novo para uma empresa específica, mas não necessariamente novo 

para o mercado. E, tendo o ciclo da inovação se completando, somente quando ela chega ao 

mercado e é valorizada pelos consumidores. 
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Nos dias de hoje, a competitividade está muito alta, e se uma empresa não acompanha o ritmo 

das situações, fazendo os devidos investimentos em inovação, para melhorar seu desempenho, 

acaba ficando obsoleta. A concorrência é um processo dinâmico marcado pela introdução e 

pela difusão contínua de inovações. O investimento em tecnologia deixou de ser 

insignificante, passando a ser uma das áreas mais importantes para o desenvolvimento e 

crescimento da empresa, muitas vezes, significando até a diferença entre o sucesso e a 

falência da empresa.  

As empresas que possuem este perfil inovador têm mais chances de crescer no mercado. 

Segundo dados, as empresas inovadoras crescem 16% a mais que empresas não inovadoras, 

assim como, são 31% mais produtivas e seus trabalhadores possuem salário 28,3% acima das 

não inovadoras (FINEP, 2014). 

A inovação tecnológica é uma estratégia para a competitividade da indústria brasileira, a 

partir do momento em que oferece produtos e serviços de qualidade e com um valor agregado 

significativo, esse conjunto de características acaba por inserir o Brasil no comércio mundial, 

acarretando num desenvolvimento na parte econômica do país, sendo esse processo de 

globalização, sem dúvida uma força poderosa para a inovação. A competição internacional 

acaba por forçar as empresas a elevar sua eficiência e produzir novos produtos. 

 

2.2 Empresas inovadoras e projetos inovadores 

Vários estudos têm apontado que a inovação é a pedra angular para o empreendedorismo nas 

organizações (BELSO-MARTINEZ, MOLINA-MORALES e MAS-VERDU, 2013; 

GARCÍA-QUEVEDO, MAS-VERDÚ & MONTOLIO, 2013; STERNBERG & 

WENNEKERS, 2005). No entanto, para que a inovação seja utilizada como uma peça 

estratégica para o alcance dos objetivos organizacionais, mantendo-se competitiva no 

mercado, ela deve ser encarada como um meio, e não apenas como um fim. 

Nessas condições, compreender o que constitui uma empresa inovadora tem se tornado cada 

vez mais importante, tendo em vista a crescente importância dada à inovação como fonte de 

vantagem competitiva sustentável. Segundo De Nigri, Salerno e Castro (2005), a inovação é 

uma estratégia que possibilita às empresas auferirem maiores ganhos, particularmente se 
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ocorrer diferenciação de produto que possibilite a obtenção de preço prêmio pela empresa 

(ALVES e BOMTEMPO, 2007). 

Vale ressaltar, que nem todas as empresas que anunciam ser inovadoras por realizar inovações 

incrementais ou organizacionais são tidas como empresas realizadoras de projetos de 

inovação. Isso reflete o fato de que projetos de inovação envolvem esforços intensos e 

sistémicos, por parte da empresas, em investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), 

nos recursos humanos, na gestão do conhecimento, nas sinergia entre a estratégia da empresa 

e a estratégia proposta pela cultura de inovação, que alinhados a busca da melhoria para a 

organização, seja de um processo, produto, entre outros, atende uma demanda do mercado, 

agregando valor para a empresa. 

Além do mais, Kadareja (2013) inclui nos seus estudos sobre a inovação não apenas o número 

de projetos de inovação realizado pelas empresas, mas também a taxa de sucesso envolvido, 

demonstrando que a taxa de sucesso dos projetos investidos influencia uma empresa ser 

inovadora ou não diante das intempéries do mercado. 

 

2.3 Avaliação da inovação 

Vários são os critérios que definem uma empresa como inovadoras no mercado, entre elas, no 

Quadro 1 estão definidas algumas metodologias que auxiliam nessa identificação. 
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Como se percebe, na busca em desenvolver uma capacidade inovativa, vários atributos são 

considerados, incluindo elementos que vão desde aspectos internos, estratégicos e financeiros. 

Os resultados dos investimentos em inovação também são analisados, pois eles servem como 

referencial para identificar empresas inovadoras. 

Na busca de delinear a inovação das empresas que fazem parte da amostra do presente estudo, 

utilizou-se o Q de Tobin, que se trata de uma métrica utilizada para mensurar a 

intangibilidade dos recursos de uma empresa (VILLALONGA, 2004). Perez e Famá (2006) 

ressaltam que ativos intangíveis das empresas são ativos singulares, geralmente oriundos de 

inovação e conhecimento. 

Diversos estudos na literatura acadêmica utilizaram o Q de Tobin como representante dos 

recursos intangíveis das empresas, como Villalonga (2004), Carvalho (2009), Pellegrineli, 

Arieira, Gimenes (2012). Dada a complexidade do cálculo do Q de Tobin pelo modelo 

original de Tobin (1969), no presente trabalho utilizou-se a aproximação desse índice 

proposto por Chung e Pruitt (1994). (LAURETTI, 2011), matematicamente ele é representado 

por: 

 

 
 

Onde: 

= é valor de mercado da empresa para o tempo t. 

 = ativo total da empresa no tempo t. 

 = o valor da dívida da empresa para o tempo t. 

 

As dívidas das empresas por sua vez, é dada pela Equação 2 abaixo: 

 

 
  

Onde: 

  = são as dívidas líquidas de curto prazo no tempo t. 

(1) 

(2) 
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 = são as dívidas líquidas de longo prazo no tempo t. 

 = são os estoques da empresa no tempo t. 

 

3. Metodologia 

Inicialmente foram realizadas pesquisas de listas e rankings em sites financeiros mais 

reputados (descritos no Quadro 1). Dando prosseguimento, realizou-se um diagnóstico inicial 

que teve por objetivo analisar as empresas uma por uma de forma detalhada, buscando assim, 

refinar ainda mais a seleção das empresas que farão parte do presente estudo. 

Com base nas informações anteriores foi definida a amostra. Essa foi formada e organizada de 

acordo com o número de vezes que se repetiram nas listas pesquisadas, ou seja, selecionou-se 

as empresas que permaneceram constantemente nas listas no período de 2012 a 2014, isso 

pressupõe revelar que a presença constante das empresas no ranking mostra que elas estão 

fortemente preocupadas com o processo de inovação e na manutenção e criação de projetos de 

inovação, além do mais a presença dessas empresas em rankings diferentes, confirma esse 

fato, dada que as metodologias adotadas pelos rankings são diferentes, como apontam o 

Quadro 1. Após todo esse refinamento, seguem as empresas selecionadas, seus respectivos 

rankings e anos de pertencimento, bem como seu setor econômico segundo a classificação da 

Bovespa (Quadro 2). 

 

A bases de dados utilizada foi o Economática® e a periodicidade dos dados foi trimestral. 

Posteriormente os dados foram tratados e tabulado em planilhas do software Microsoft Excel. 



 

XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção 

Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015. 

 

 

 

 

8 

Para a realização dos cálculos e testes econométricos utilizou-se o software estatístico 

STATA®. 

O modelo para verificar se a inovação influencia no desempenho do valor das empresas 

brasileiras é uma adaptação dos modelos de Villalonga (2004), Carvalho (2009), Medeiros 

(2014).  A equação da regressão está demonstrada abaixo (Equação 3): 

 

 
 

Para verificar a influência da inovação na persistência do retorno superior na amostra 

utilizada, foi utilizado o modelo proposto por Villalonga (2004), expresso por: 

 

 

 

Em síntese as variáveis estudadas pelo modelo estão expostas no Quadro 3, a seguir:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ademais,  representa o intercepto e  o termo de erro na regressão. O logaritmo natural foi 

utilizado nas variáveis: ativo circulante, ativo não circulante e endividamento com o objetivo 

(3) 

(4) 
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de resolver problemas de escala que as variáveis possuíam. As hipóteses assumidas no 

presente estudo são: 

 O aspecto inovativo de empresas acrescenta valor aos projetos considerando o retorno 

dos investimentos. 

 O aspecto inovativo de empresas não acrescenta valor aos projetos considerando o 

retorno dos investimentos. 

A técnica para a análise dos dados é a regressão com dados em painel e é capaz de fazer 

estimações a partir dos dados que se possui, utilizou-se um painel desbalanceado, dado que 

algumas entidades estudadas apresentaram um número incompleto de observações. Além do 

mais, foram utilizados painéis longos, pois o número de períodos divulgados é maior do que o 

número de empresas. 

Para fundamentar a opção do modelo mais apropriado de regressão com dados em painel, 

aplicou-se o teste de Hausman para fundamentar a escolha entre os métodos de efeitos fixos e 

efeitos aleatórios. Além do teste de Hausman, o teste F foi utilizado para distinguir entre o 

modelo de efeitos fixos e o modelo pool. Com relação as especificações do modelo, o teste de 

Wald modificado foi utilizado para ver se os dados apresentavam indícios de 

heterocedasticidade e o teste de Wooldridge para verificar a presença de autocorrelação. 

 

4. Análise dos resultados 

  

Antes da regressão em painel ser realizada, o teste de Hausman indicou, com p-value de 

0,0128, que o melhor modelo a ser utilizado era o de efeitos fixos. O teste F também apontou 

que o modelo de efeitos fixos é o melhor (p-value de 0,0113). Dessa forma, o modelo da 

Equação 3 foi estimado pelo modelo de efeitos fixos e os resultados obtidos pela regressão 

com dados em painel está descrito na Tabela 1 abaixo: 
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Inicialmente observou-se que a regressão realizada foi significativa (p-value de 0,000) e tem 

poder de explicação de 85,88%. Após a sua estimada, utilizou-se o do teste de Wald 

modificado para verificar a existência de heterocedasticidade, como foi obtido um p-value de 

0,0000, os dados eram heterocedásticos e, além disso, os dados possuem autocorrelação, mas 

esses vieses foram corrigidos pela estimação do modelo considerando os erros padrões 

robustos. 

Como o retorno sobre o ativo anterior apresentou coeficiente positivo e estatisticamente 

significativo na regressão, isso significa que dentro da amostra selecionada, tem um bom 

retorno no passado influencia ter um bom retorno no futuro. Já com relação ao ativo 

circulante, esse mostrou-se estatisticamente significativo a 10% e contribui de forma positiva 

na rentabilidade, isso mostra que ter recursos disponíveis com liquidez relaciona-se de forma 

positiva com o retorno sobre investimentos futuros realizados pelas empresas. Do mesmo 

modo que o ativo circulante, o ativo não circulante mostrou-se significativo a 10%, e revelou-

se influenciando de forma inversa como mostrou-se o ativo circulante, ou seja, um alto ativo 

não circulante diminui o retorno sobre os investimentos realizados. 

O coeficiente negativo e significativo da variável de controle endividamento confirmou que o 

seu aumento proporciona reduções no retorno da empresa. Como está sendo analisado 

empresas consideradas inovadoras, para dar continuidade ao processo de inovação e alavancar 

as atividades de P&D e parcerias com outras instituições de pesquisas são necessários, 

constantemente, recursos para prover os projetos e contornar possíveis externalidades que 

venham acontecer, dado o nível de certeza existente. Desse modo, caso as empresas possuam 

alto nível de endividamento, além dos gastos com os projetos de inovação, isso comprometerá 

a rentabilidade desses projetos. 
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Esse achado está coerente com os trabalhos de Khalatbari, Maranjory e Alikhani (2013) ao 

estudarem essa relação em empresas listadas na bolsa de valores do Irã. Além disso, Kayo e 

Famá (2004), Perobelli e Famá (2002), Silva e Vale (2008) e Leite Filho (2011) argumentam 

que empresas que possuem altos índices de inovação, como as estudadas no presente trabalho, 

o nível de incerteza quanto aos seus retornos futuros é considerado alto, dessa forma, os 

bancos tendem a restringir a concessão de financiamentos levando a empresa utilizar capital 

próprio para sustentar os seus projetos de inovação. Como consequência, os gestores, na 

busca de honrar com seus compromissos do passivo, possuem poucas estratégias para 

maximizar a agregação de valor do acionista, já que a amortização e os juros das dívidas, 

além de reduzir o retorno sobre o investimento, impede a aprovação de novos projetos de 

inovação com a possibilidade de agregar valor para as empresas. 

Analisando a inovação, representada no presente estudo pelo Q de Tobin, verificou-se que a 

mesma foi significativa a 10% e com coeficiente positivo. Assim, o desenvolvimento de 

projetos de inovação pelas empresas inovadoras agrega valor ao seu retorno sobre os 

investimentos realizados. Assim, considerando as empresas ranqueadas entre as dez mais 

inovadoras do Brasil, ao se lançar um novo produto/serviço, um novo processo ou algum 

projeto de inovação de outra natureza, apesar do risco associado, haverá incremento positivo 

na sua rentabilidade, o que faz que a relação risco-retorno seja viável. 

No Quadro 4 estão contidos algumas ações inovativas das empresas consideradas mais 

inovadoras no Brasil para o período de análise do presente trabalho. 
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Analisando o quadro acima, verifica-se que, apesar da diversidade dos setores analisados, é 

nítida a presença de projetos de inovação, em especial, pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

para a criação de um bem/serviço de valor superior para o mercado. E confirmando os 

resultados obtidos pelo modelo utilizado, Equação 3, os resultados financeiros das empresas 

estudadas foram positivos, tratando-se do produto derivado dos esforços em ações inovativas. 

Buscando analisar se existe relação entre a inovação e persistência de retornos superiores nas 

dez empresas mais inovadoras do Brasil, para isso a regressão expressa pela Equação 4 foi 

realizada e os resultados estão descritos na Tabela 2. O melhor modelo de estimação foi o de 

efeitos fixos, observou-se a presença de heterocedasticidade nos dados e a presença de 

autocorelação, mas os mesmos foram corrigidos pelos erros robustos. 

 

Analisando a interação entre a inovação e o retorno sobre investimento defasado (  x 

), percebeu-se que o mesmo apresentou sinal negativo e muito próximo de zero com 

significância estatística, isso mostra que quanto maior o Q de Tobin, ou seja, a inovação das 

dez empresas mais inovadoras, menor a persistência de seus retornos sobre investimentos no 

período analisado (2010 a 2014), indicando que a intangibilidade dos recursos não é um fator 

que contribui para a manutenção de um retorno superior na amostra selecionada, ou seja, não 

promove vantagem sustentável advinda da inovação. Esse resultado está em consonância com 

os trabalhos de Carvalho et al. (2010) ao analisar empresas brasileiras de vários setores e 

divergente do trabalho de Villalonga (2004) que estudou empresas públicas americanas, onde 

a autora verificou que quanto maior a inovação e lucro específico de uma firma no ano 

anterior, maior foi o lucro específico no ano corrente. 

 

5. Considerações finais 
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Os resultados indicam que a inovação, representado pelo Q de Tobin, influencia 

positivamente e é estatisticamente significativa sobre o retorno dos investimentos realizados. 

Assim, investimentos com pesquisa e desenvolvimento, recursos humanos qualificados, 

adoção de estratégias inovativas entre outros, se justificam para construção de projetos de 

inovação, tendo em vista que agregam valor, tornando as empresas mais competitivas e 

sinérgicas no mercado. Apesar disso, não se verificou a relação da inovação com a 

persistência de um retorno superior defasado na amostra de empresas selecionadas. 

A partir dos resultados da presente pesquisa, os gestores podem concentrar esforços em 

projetos de inovação, aumentando os recursos destinados a esse fim, pois para empresas que 

já são inovadoras, existe retorno para a mesma. 

Portanto, para estudos futuros sugere-se que a amostra de empresas inovadoras seja ampliada, 

buscando capturar mais fidedignamente a relação que foi investigada nesse trabalho, além do 

mais, pretende-se também inserir a variável risco ao modelo utilizado, mensurado por 

modelos de volatilidade, ou seja, modelos auto-regressivos com heterocedasticidade 

generalizados, representados pela família GARCH. 
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