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No Brasil, a consolidação do sistema de ciência e tecnologia (C&T) foi reali-
zada num período em que a estratégia de crescimento e de industrialização da 
economia brasileira seguia o modelo nacional desenvolvimentista. A articulação 
entre a política científica e tecnológica e o projeto de desenvolvimento nacional 
é um traço importante para entender o sucesso e a eficácia da política científica 
e tecnológica nos anos 1970, bem como o seu declínio nos anos 1980 e 1990.  
O recém-criado Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) 
foi um instrumento importante do Plano Estratégico de Desenvolvimento de 
1968. 

Sem dúvida alguma, o FNDCT foi um instrumento poderoso para impulsionar 
o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, principalmente a partir de 
1971, quando a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) passou a ocupar a 
sua secretaria executiva. Apesar da crise fiscal e do esgotamento das fontes exter-
nas de financiamento do sistema, nos anos 1980 não ocorreu, no Brasil, nenhu-
ma mudança radical no arcabouço institucional de fomento à C&T e, grosso modo, 
o sistema de C&T que o País tem hoje não é substancialmente diferente daquele 
construído no período do nacional desenvolvimentismo.

No início da década de 1970, o FNDCT contou com uma rápida expansão do 
volume de seus recursos, e a Finep passou a estabelecer um modo diversificado 
de operá-los. Nesse contexto, criou-se o Programa de Apoio ao Desenvolvimen-
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to Tecnológico da Empresa Nacional (ADTEN). Valores significativos de recur-
sos do FNDCT foram então repassados para esse programa entre 1976 e 1978. 
O ADTEN foi, e continua sendo, um programa reembolsável de financiamento, 
a empresas, especialmente relevante da Finep. 

Historicamente, os funding desse programa provêm do Tesouro Nacional; de re-
tornos dos empréstimos anteriores; dos recursos de organismos multilaterais, 
principalmente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); e dos 
aportes do Fundo Nacional de Desenvolvimento. No fim da década de 1970, os 
recursos repassados ao ADTEN representavam cerca de 30% dos recursos total 
do FNDCT1 e, em 1987, no auge dos desembolsos realizados pelo programa, 
foram emprestados quase U$ 150 milhões2. 

A consolidação da Finep junto às empresas foi significativamente impulsionada 
pela criação do ADTEN. Desde o início, o programa deu prioridade aos projetos 
de engenharia, aos centros de P&D nas empresas, à inovação de produtos e de 
processos; à comercialização, à compra de tecnologia no Brasil ou no exterior; 
além de apoiar a criação de processos de controle de qualidade. No âmbito do 
ADTEN, os recursos eram especialmente vantajosos para as empresas porque 
era possível contar com a redução da correção monetária que incidia sobre os 
empréstimos.

A equalização representava cerca de 40% a 60% da inflação até 1980, mas foi 
se reduzindo ao longo do tempo até que, a partir de 1987, a correção monetária 
sobre os empréstimos passou a ser integral. Cabe destacar, ainda, que o ADTEN 
contemplava modalidades de financiamento de capital de risco, das quais as mais 
utilizadas eram os empréstimos amortizáveis por meio de royalties e resultados de 
vendas. Em 1991, havia cerca de 60 operações de risco.

O ADTEN é, ainda hoje, um dos instrumentos pelos quais a Finep financia pro-
jetos de desenvolvimento ou de aperfeiçoamento de tecnologia de produtos, bem 
como em processos executados quer seja por equipe técnica das próprias empre-
sas, quer seja por empresas de engenharia e consultorias nacionais, universidades 
e instituições de pesquisas. No Brasil, são financiáveis projetos de engenharia 
básica com desenvolvimento tecnológico; de implantação de centros de P&D; 
de compra e de absorção de tecnologia ou no País, ou no exterior; de qualidade 
e gestão; assim como de comercialização pioneira.

O programa opera com prazo de carência de até três anos, e com um prazo de 
amortização de até sete anos, e a participação da Finep é de até 80% do projeto. 
As garantias reais são definidas na operação. Atualmente, não há subsídios vincu-
lados aos empréstimos e os encargos financeiros são equivalentes aos do mercado.  
 

1 Guimarães (1993).
2 Naidin et al. (1977)
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Sobre os empréstimos incide a taxa de juros de longo prazo (TJLP), mais spread 
médio de 5% a.a., além de taxa de abertura de crédito de 1%. 

Por desconhecerem a existência de publicações que avaliem a eficácia do ADTEN, 
ou de outro programa a ele similar, no desempenho e nos gastos das empresas 
em P&D, os autores deste capítulo se debruçam sobre esse tema mais especifica-
mente com o objetivo de contribuir para o processo de avaliação das políticas pú-
blicas voltadas à fomentação de atividades de inovação tecnológica, assim como 
para buscar respostas para as seguintes perguntas: 

a) Há substituição, ou complementaridade, entre fundos públicos provenientes 
do ADTEN e fundos privados de financiamento à P&D? 

b) As beneficiárias do ADTEN possuem desempenho econômico/financeiro su-
perior ao das empresas não beneficiárias?

Possivelmente, uma das razões para a inexistência de trabalhos que avaliem o 
ADTEN é a falta de informações relativas a firmas que possam ser compara-
das tanto com empresas que receberam quanto com aquelas que não receberam 
apoio desse programa. 

Entretanto, para elaboração deste trabalho foi possível contar com uma base de 
dados inédita organizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
a qual reúne dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA) e da Pesquisa Industrial 
sobre Inovação Tecnológica (Pintec), ambas do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE); da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), do Minis-
tério do Trabalho e Emprego (MTE); da Secretaria de Comércio Exterior (Se-
cex), do Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior (MDIC); 
do Censo do Capital Estrangeiro (CCE) e do Registro de Capitais Brasileiros no 
Exterior (CEB), do Banco Central (Bacen); do Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial (Inpi); bem como da Base de Dados de Compras Governamentais do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG)3.  

Esse banco de dados é composto por uma amostra de, aproximadamente, 80 mil 
firmas industriais com mais de dez pessoas ocupadas, bem como de 5 milhões 
de trabalhadores que nelas trabalham. Tais firmas são responsáveis por 95% do 
valor adicionado na indústria brasileira. O período analisado compreende oito 
anos, pois vai de 1996 a 2003. Com a colaboração da Finep foi possível identificar 
as empresas beneficiárias do ADTEN e realizar uma avaliação desse programa.

3 o Ipea não tem a posse física das informações utilizadas neste capítulo, por isso a realização de estudos como este só 
é possível em razão das parcerias estabelecidas entre esse instituto, o IBGE, o MtE, o Bacen, o MpoG, a Secex/MDIc 
e a Finep. No acesso às informações necessárias à elaboração deste capítulo, os procedimentos que garantem o sigilo 
de informações restritas foram rigorosamente seguidos.
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Para relatar tal avaliação, este capítulo se divide em cinco seções discursivas, aí 
incluída esta seção introdutória. Na seção 2, analisamos o alcance do ADTEN 
em comparação ao tamanho da indústria brasileira. Na seção 3, verificamos o im-
pacto desse programa sobre os gastos das empresas com P&D, ou, mais especifi-
camente, procuramos responder se há substituição ou complementaridade entre 
os fundos públicos provenientes do ADTEN e os fundos privados oriundos ou 
das próprias empresas, ou de outras empresas do mercado. Na seção 4, avaliamos 
o impacto do programa sobre o crescimento da empresa, a produtividade e o 
registro de pedidos de patentes; e, na seção 5, apresentamos as conclusões a que 
chegamos.

2  ALCANCE DO PROGRAMA ADTEN  

NA INDÚSTRIA BRASILEIRA

Na Tabela 1 são apresentados o volume de recursos desembolsados, no âmbito 
do ADTEN, bem como o número de firmas por ele beneficiadas de 1997 a maio 
de 2005. Nesse período, 466 empresas (ou, mais precisamente, 473) se beneficia-
ram desse programa, das quais 48 tiveram mais de um projeto no ADTEN; ou 
seja, 425 diferentes firmas tiveram acesso ao programa no período analisado. 

Observa-se, no período, uma redução do número de firmas anualmente benefi-
ciadas pelo ADTEN, que, de 90, em 1997, chegou  a 128 em 1998, mas caiu  para 
18 em 2004. Além disso, também os valores desembolsados pela Finep apresen-
taram uma ligeira redução, embora não tão expressiva quanto aquela observada 
em relação ao  número de firmas; o que ampliou significativamente – sobretudo 
nos últimos 4 ou 5 anos do período considerado – o valor médio emprestado 
para cada firma beneficiária. Em 2005, esse valor médio emprestado para cada 
firma chegou a mais de R$ 11 milhões.

TABELA 1
Número de operações de financiamento e de firmas beneficiadas, e valor 
dos financiamentos do ADTEN – de 1997 a 2005(¹)

Fonte: Finep 
1 Posição em 10/05/2005.

Anos N° de firmas N° de operações 
Valor dos  

desembolsos (em R$)
Desembolso médio
por firma (em R$) 

1997   93   95  243.648.303   2.619.874 
1998 128 132  268.616.840   2.098.569 
1999   55   56  101.794.268   1.850.805 
2000   36   36    59.862.400   1.662.844 
2001   41   41  127.419.766   3.107.799 
2002   52   52  221.133.444   4.252.566 
2003   27   27  178.759.394   6.620.718 
2004   18  18  128.764.033   7.153.557 
2005 (até maio)   16  16  189.898.652 11.868.666 
1997 a 2005 425 473 1.519.897.099   3.261.582 
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No fomento a atividades de inovação, o alcance do programa fica claro quando 
comparados os seus desembolsos a apenas um tipo de gasto, das empresas, em 
atividades de inovação: os dispêndios em P&D. Em 2000, as firmas industriais 
brasileiras investiram R$ 3,7 bilhões em P&D interno, e, em 2003, os seus dispên-
dios nessa atividade foram de R$ 5,1 bilhões. No ano de 2000, os desembolsos 
do ADTEN totalizaram R$ 59,8 milhões, ou seja, 1,6% do total gasto em P&D 
interno das empresas, no Brasil. 

Em 2003 os desembolsos do ADTEN foram de R$ 178,7 milhões, o que repre-
sentou algo em torno de 3% dos investimentos das firmas em P&D. De forma 
geral, e em se considerando que a Finep é uma das principais agências de financia-
mento à inovação tecnológica no Brasil, com capacidade de avaliar e de financiar 
projetos e atividades de P&D das firmas industriais, os números mostram haver, 
possivelmente, uma restrição de oferta de crédito no Brasil para as atividades de 
inovação, em geral, e, em especial, para P&D.

Outro indicador relevante do alcance do ADTEN é o número de empresas fi-
nanciadas. Na indústria brasileira há, aproximadamente, 80 mil firmas industriais 
cujo número de pessoas ocupadas é superior a 10. No período de 1998 a 2003, 
23 mil empresas, em média, realizaram inovação tecnológica todos os anos. Das 
empresas que efetivaram inovação tecnológica de produto, ou de processo, mais 
de 7 mil realizam, anualmente, gastos internos com P&D. No período em ques-
tão, o ADTEN financiou, em média, 57 empresas por ano; ou seja: 0,2% das 
firmas inovadoras e 0,8% daquelas que investem em P&D. Quando se considera 
o total de empresas industriais com mais de 10 pessoas ocupadas, verifica-se que 
o ADTEN cobre apenas 0,07% das firmas brasileiras.

Com um desembolso corrente de pouco mais de R$ 1,5 bilhão no período de 
1997 a maio de 2005, e com um pequeno número de firmas beneficiadas, ao 
que tudo indica os impactos desse programa estariam muito circunscritos, e a 
possibilidade de eles melhorarem significativamente a produção tecnológica na-
cional seria muito reduzida. Pela mesma razão, o transbordamento dos efeitos 
do ADTEN para firmas não beneficiárias parece pouco provável. Esse segundo 
aspecto faz que a avaliação desse programa reduza seu escopo para, apenas, o 
impacto direto dele sobre as firmas beneficiadas. 

Mas quais seriam as características das beneficiárias do ADTEN? Ora, as empre-
sas que se beneficiam desse programa estão fortemente concentradas no setor 
industrial. 
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A Tabela 2, a seguir, mostra alguns indicadores das firmas industriais benefi-
ciárias do ADTEN, comparados a indicadores das não beneficiárias. Também 
as estatísticas são apresentadas só para as firmas inovadoras, e somente para as 
empresas que registraram pedido de patentes em 20004.  

Percebe-se, claramente, que as firmas beneficiárias do programa têm um de-
sempenho econômico e tecnológico bastante superior ao das não beneficiárias.  
O tamanho das primeiras, medido pelo número de funcionários, é bastante  
superior ao das demais, aproximando-se, entretanto, do tamanho das firmas não 
beneficiárias que registraram pedidos de patentes junto ao Inpi. 

O mesmo pode-se observar para as variáveis produtividade, tempo médio de 
estudo dos funcionários, estoque de patentes, valor das exportações e gastos 
das firmas em P&D. Os gastos totais em P&D, das empresas beneficiárias, são 
substancialmente superiores aos das demais firmas não beneficiárias do progra-
ma. Medidos como proporção da receita líquida de vendas (RLV), os gastos das 
beneficiárias com P&D equivalem a 1,15% da receita, contra uma média nacional 
de 0,58%, e uma média de 2,28% entre as firmas que possuem patentes registra-
das no Inpi.

Em se tratando da inserção externa, em 2000 as firmas beneficiárias exporta-
ram, em média, R$ 62,6 milhões, contra uma média de R$1 milhão das demais 
firmas da indústria brasileira. Novamente aqui, a média das firmas com patentes 
registradas é a que mais se aproxima daquela das beneficiárias do ADTEN, com 
exportações anuais de, aproximadamente, R$ 15 milhões. 

TABELA 2
Indicadores selecionados das empresas industriais beneficiárias e não 
beneficiárias do ADTEN – de 1997 a 2000

Indicadores 
Beneficiárias  
do ADTEN 

Não beneficiárias  
do ADTEN 

Média 
Total 
Média 

Firmas inovadoras(1) 
Média 

Firmas com patentes 
Média 

N° de empregados 743 68 116 440 
Valor da transformação industrial (VTI)
(em R$ 1.000) 56.118,5 3.367,3 7.651,3 47.936,1 

Produtividade (VTI/pessoal ocupado) 
(em R$) 57.847 18.335 23.740 53.334 
Escolaridade dos empregados 8,37 7,14 7,56 8,18 
Estoque de pedido de registro  
de patentes 1,48 0,09 0,21 3,02 
Participação de estrangeiras (%) 10% 3% 6% 17% 
Valor das exportações (em R$ mil) 62.639,4 1.081,5 2.599,3 15.758,8 
Gastos em P&D (em R$ mil) 2.786 47,17 132,74 889,68 

4 É relevante observar que o número de empresas beneficiárias se reduz, na amostra, depois do cruzamento das 
informações das firmas beneficiárias do aDtEN com a amostra da pintec. Isso era esperado primeiramente em razão 
dos procedimentos amostrais da pintec; e depois por haver, entre as beneficiárias, firmas do setor de serviços que não 
constam nas pesquisas industriais da pIa e da pintec.

(continua)



políticas de Incentivo à Inovação tecnológica no Brasil

271

(continuação)

Indicadores 
Beneficiárias  
do ADTEN 

Não beneficiárias  
do ADTEN 

Média 
Total 
Média 

Firmas inovadoras(1) 
Média 

Firmas com patentes 
Média 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica 
(Pintec) 2000. 
Elaboração: Ipea/Diset, a partir da transformação dos dados obtidos na fonte, e com a incorporação de dados 
fornecidos pelas seguintes instituições: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, Compras Net/MPOG, 
Rais/MTE e Finep. 
1 Empresas inovadoras são aquelas que realizaram algum tipo de inovação entre 1998 e 2000, ou que possuíam, 
nesse período, projetos de inovação incompletos ou inacabados. 

Gastos em P&D/faturamento (%) 1,15 0,58 1,69 2,28 
N° de firmas 138 72.000 25.536 2.158 

A despeito dessas diferenças, não é possível afirmar ainda que o melhor desem-
penho das beneficiárias se deva ao programa. O fundamental é questionar se o 
ADTEN melhorou, de fato, o desempenho econômico e o esforço tecnológico 
das firmas beneficiárias; ou se, por serem mais competitivas, essas firmas já inves-
tiriam mais em P&D mesmo sem ter acesso a esse programa. 

Trata-se esse de um problema central das políticas públicas de fomento às ati-
vidades inovadoras, principalmente daquelas voltadas para impulsionar a P&D 
das firmas. Com base nesse questionamento, para aprofundar a avaliação do 
ADTEN as próximas seções utilizam ferramentas estatísticas freqüentemente 
citadas na literatura internacional, a fim de avaliar os impactos efetivos desse pro-
grama sobre as variáveis gastos em P&D, produtividade, exportações e registro 
de pedido de patentes. 

3  IMPACTO DO ADTEN SOBRE OS GASTOS  

DAS FIRMAS INDUSTRIAIS EM P&D

Embora o ADTEN seja de alcance mais restrito, é importante saber se os de-
sembolsos desse programa estimulam, ou simplesmente deslocam, investimentos 
privados em P&D. Trata-se essa de uma questão especialmente relevante para o 
caso de programas públicos de fomento à P&D que envolvam subsídios. Apesar 
de não ser esse o caso do ADTEN, e ainda que esse programa não financie ape-
nas P&D, a questão não perde importância, uma vez que mesmo assim ele pode 
ter impactos positivos sobre os desembolsos privados em P&D. Para investigar 
se o ADTEN estimula, ou apenas desloca, investimentos privados em P&D, fe-
nômeno conhecido com crowding out na literatura econômica, dois procedimentos 
metodológicos são aqui utilizados: o propensity score matching (PSM) e o Heckman.
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O primeiro desses procedimentos econométricos consiste em encontrar um gru-
po de controle via PSM, seguindo-se os mesmos passos descritos em Aerts e 
Czernitzki (2004), a saber:

a) Cruzar as informações provenientes da Finep, relativas às firmas beneficiárias 
do ADTEN, com as informações da Pesquisa Industrial Anual (PIA), da Pesquisa 
Industrial de Inovação Tecnológica (Pintec), do Relatório Anual de Informações 
Sociais (Rais), da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), de Marcas e Patentes 
(Inpi), e do Censo de Capitais Estrangeiros (CCE/Bacen).

b) Estabelecer, e estimar, um modelo probabilístico para verificar a probabilidade 
estimada de a firma ser ou não beneficiária do programa no período de 1997 a 
1999.

c) Calcular, a partir das probabilidades estimadas, a distância de Mahalanobis entre 
cada uma das firmas beneficiárias e todas as demais não beneficiárias.

d) Escolher, para cada beneficiária, a firma não beneficiária que, por característi-
cas comuns, lhe seja mais próxima, de modo que se obtenha o melhor grupo de 
controle possível. 

Os passos anteriores foram seguidos para a obtenção da amostra total das firmas 
industriais, bem como de duas subamostras: a das firmas industriais inovadoras, 
e a das firmas industriais com pedido de registro de patentes no Inpi.

Assim, o conjunto das firmas beneficiárias teria três grupos de controle: um 
composto a partir da amostra completa, outro a partir da amostra de firmas 
inovadoras e, um terceiro, a partir da amostra de firmas com pedido de registros 
de patentes. Esses seriam, portanto, os três contrafactuais a serem utilizados no 
passo seguinte, ou seja: estabelecer um teste de diferenças de médias, entre esses 
grupos, para variáveis como gastos em P&D, produtividade e tamanho das fir-
mas em 2000.

A Tabela 3, a seguir, mostra os resultados dos modelos probabilísticos utilizados 
no PSM para gerar os grupos de controle. Em sua maioria, os sinais dos parâ-
metros foram os esperados. A significância estatística dos parâmetros foi boa, e 
as estatísticas dos modelos mostraram-se consistentes na escolha das variáveis 
explicativas. Constam, na referida tabela, os resultados das estimativas para os 
três modelos: (i) para toda a amostra; (ii) somente para as firmas inovadoras; e (iii) 
apenas para as firmas com pedidos de registro de patentes no Inpi.

De modo geral, os modelos mostram que tamanho é uma variável relevante na 
probabilidade de a firma ser ou não beneficiária do ADTEN. Características de 
desempenho das firmas – tais como produtividade, inserção no mercado externo 
e posse de patentes registradas – também exercem influência significativa sobre o 
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acesso a esse programa, evidenciando, possivelmente, a existência de auto-seleção 
na amostra. A idade da firma – variável utilizada em vários estudos como fator 
importante no acesso a programas de financiamento de atividades tecnológicas – 
também foi relevante, assim como o foram também a região de origem da firma 
e o seu setor. Verificou-se, por fim, que empresas estrangeiras têm probabilidade 
menor de tomarem empréstimos do ADTEN.

Ao estimar-se o modelo ou apenas para firmas inovadoras, ou somente para 
firmas com pedidos de registro de patentes, objetivou-se selecionar grupos de 
firmas mais homogêneas. É razoável acreditar que as firmas inovadoras, e aquelas 
com pedidos de patentes no Inpi, constituam um grupo diferente daquele da mé-
dia da indústria. Nesse sentido, o procedimento de seleção do grupo de controle 
torna-se mais forte num grupo de firmas mais homogêneas.

TABELA 3
Estimativa da probabilidade de a firma receber ou não financiamento do 
ADTEN – de 1997 a 1999 (modelo probit)

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica 
(Pintec) 2000.
Elaboração: Ipea/Diset a partir da transformação dos dados obtidos na fonte, e com a incorporação de dados 
fornecidos pelas seguintes instituições: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, EB/Bacen, ComprasNet/MPOG, 
Rais/MTE e Finep.
* Denota variável significativa a 10%.
** Denota variável significativa a 5%.
*** Denota variável significativa a 1%.  
ns Denota variável não significativa.
1 DP = desvio-padrão. 
2 Prob. mg = probabilidade marginal.

Variáveis 
Amostra total  Firmas inovadoras Firmas com patentes 

Coefi-
ciente DP  (1) Prob. mg(2) Coefi-

ciente DP  (1) Prob. mg(2) Coefi-
ciente DP  (1) Prob. mg(2) 

Intercepto -6,880 0,425*** -6,320 0,450*** -4,22 0,5748 -0,040 -0,116 -0,55 

N° de empregados ( ) 0,291 0,033*** 0,247 0,030*** 0,2054 0,04 0,002 0,005 0,0267 

Produtividade ( ) 0,211 0,038*** 0,198 0,040*** 0,1563 0,05 0,001 0,004 0,0203 

 
Firma com patente ( ) 0,264 0,085*** 0,214 0,080*** – – 0,002 0,004 – 

Firma exportadora (Dummy) 0,254 0,080*** 0,220 0,080*** ns ns 0,002 0,004 ns 

 -0,474 0,594 -0,350 0,600 ns ns ns  ns ns 

Idade da firma 0,003 0,001*** 0,004 0,001*** 0,0027 0,001 0,000 0,001 0,00035 

Idade ao quadrado 0,000 0,000*** 0,000 0,000*** 0,0000 0,000 0,000 0,000 0,0000 

Firma estrangeira -0,661 0,124*** -0,699 0,126*** -0,6939 0,145 -0,004 -0,012 -0,0903 

( ) 
  Setor intensivo em tecnologia 0,140 0,074* 0,073 0,077 ns ns 0,001 ns ns 

 
  0,247 0,126** 0,237 0,133* ns ns 0,002 0,004 ns 

Beneficiárias 135 135 135 

Não beneficiárias 67.137 24.307 2.132 

Lo  -989,3 -848,7 -516,41 

L1   -707 -652,6 -468 

R2   0,286 0,2318 0,10 
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Após o procedimento de matching, fez-se a comparação das diferenças entre os 
grupos de firmas beneficiárias do ADTEN e o grupo de controle para cada agru-
pamento, na qual se observou que o número de firmas beneficiárias analisadas 
caiu para 90, na amostra completa e na subamostra de firmas inovadoras, e para 
86 na subamostra de firmas com patentes registradas. Atribuiu-se essa redução 
à pouca proximidade entre algumas das beneficiárias e todas as demais não be-
neficiárias, dado isso impedir a construção de um contrafactual consistente para 
essas firmas.

TABELA 4
Testes de diferenças de médias para variáveis selecionadas das firmas 
beneficiárias do ADTEN e do grupo de controle  – 2000

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica 
(Pintec) 2000. 
Elaboração: Ipea/Diset a partir da transformação dos dados obtidos na fonte, e com a incorporação de dados 
fornecidos pelas seguintes instituições: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, 
Rais/MTE e Finep.
* Denota variável significativa a 10%.  
ns Denota variável não significativa.

Variáveis 

Amostra  
completa 

Firmas  
inovadoras 

Firmas com  
pedido de patentes 

Grupo de 
controle 

Benefi- 
ciárias 

p  
 
Grupo de 
controle 

Benefi- 
ciárias 

p  
 

Grupo de 
controle 

Benefi- 
ciárias 

p  
 

Produtividade do trabalho 
 

Escolaridade da  
mão-de-obra (anos) 
 
Salário (em R$) 
 Tempo de emprego médio do 
trabalhador na firma (meses) 
Gasto em P&D interno/receita
líquida de vendas  

0,51ns 

0,68 ns 

0,77 ns 

0,98 ns 

0,12 ns 

0,54 ns 

0,48 ns 

0,53 ns 

0,07* 

0,39 ns

0,58 ns 

0,47 ns 

0,85 ns 

0,90 ns 

0,39 ns 

0,89 ns 

0,07* 

0,16 ns 

0,55 ns 

0,25 ns 

0,54 ns 

0,33 ns 

0,95 ns 

0,19 ns 

0,46 ns 

0,07* 

0,74 ns 

N 

17,34 

16,52 

5,97 

55.774 

0,02 

8,17 

875,68 

52,34 

0,57 

90 

17,46 

16,50 

5,95 

56.104 

0,03 

8,35 

932,66 

50,00 

1,27 

90  

17,29 

16,39 

5,82 

58.340 

0,03 

8,11 

921,27 

56,90 

0,73 

90 

17,46 

16,50 

5,95 

56.104 

0,03 

8,35 

932,66 

50,00 

1,27 

90 

17,67 

16,82 

6,07 

72.360 

0,04 

8,80 

1038,00 

58,19 

1,21 

86 

17,53 

16,54 

5,95 

59.438 

0,04 

8,43 

975,60 

50,90 

1,37 

86 

O principal resultado desse procedimento é a diferença positiva e estatisticamen-
te significativa dos gastos internos em P&D, realizados pelas beneficiárias do 
programa, em comparação àqueles feitos pelas firmas do grupo de controle para 
a amostra total. Quando analisadas a subamostra das firmas inovadoras e a das 
firmas com patentes, essa diferença deixa de ser significativa. A variável relevante 
para a análise do impacto da política sobre os gastos, com P&D, das empresas 
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beneficiárias do ADTEN, é o gasto interno em P&D como proporção da receita 
líquida de vendas (RLV). 

No modelo com a amostra completa há uma diferença positiva e estatisticamente 
significativa na relação P&D/RLV, entre o grupo de empresas que receberam 
recursos do ADTEN e o grupo de controle. Nesse caso, as beneficiárias realiza-
ram investimentos 2,2 vezes maiores do que os das firmas não beneficiárias do 
programa. No modelo com firmas inovadoras e firmas com patentes, a diferença 
continua positiva; porém, não há significância estatística entre o grupo de bene-
ficiárias do ADTEN e o grupo de controle.

Em síntese, os resultados indicam haver evidências de que os investimentos em 
P&D, realizados pelas firmas em 2000, foram maiores naquelas que se beneficia-
ram do ADTEN, o que  aponta, por sua vez, para a evidência de crowding in, ou 
seja, de que o acesso ao ADTEN estaria alavancando gastos privados, em P&D, 
das firmas beneficiárias. Muito embora essa evidência não tenha sido estatistica-
mente comprovada no modelo exclusivo para firmas inovadoras, nem naquele 
para firmas com pedido de registro de patentes – provavelmente por desapa-
recer quando analisamos amostras mais homogêneas –, é importante observar 
que a diferença dos gastos, em P&D, das firmas beneficiadas, continua positiva 
em ambos os modelos, e, portanto, nada comprovaria a existência de efeitos de  
crowding out.

Um outro procedimento metodológico utilizado para testar os impactos do 
ADTEN sobre os gastos das firmas com P&D foi o modelo de seleção em dois 
estágios, inspirado em Heckman (1979). Esse método foi usado também por 
Busom (2000) e por Jarmin (1988), por exemplo.

Tal procedimento consiste em estimar, num primeiro estágio, a probabilidade 
de a firma ser participante do ADTEN. Assim como no procedimento anterior, 
adotou-se aqui o critério de estimar o probit para uma subamostra das firmas 
cujos gastos em P&D fossem maiores do que zero. A partir disso, calcula-se a 
razão inversa de Mill’s para cada firma da amostra, tal como expresso a seguir: 

  

 para as firmas não participantes,                                    

(1)

para as firmas participantes do programa, e

(2)
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em que  e   são as funções de densidade normal e cumulativa, respecti-
vamente.

No segundo estágio, estima-se um modelo OLS com a razão inversa de Mill’s, 
que atua como uma das variáveis explicativas. Esse procedimento corrigiria o 
eventual viés de seleção observado. A significância dessa variável, no modelo, 
comprovaria a existência, ou não, desse viés de seleção. 

A estimativa do efeito do tratamento é feita da seguinte forma:

em que:

• Xi denota as observações das firmas que receberam o financiamento;

• B1 denota os parâmetros estimados da equação das firmas que receberão o 
financiamento; 

• B2 denota os parâmetros estimados da equação das firmas que não receberão o 
financiamento;

• σ2e é o parâmetro estimado da inversa de Mill’s para as firmas que não recebe-
ram o financiamento; e

• σ1e é o parâmetro estimado da inversa de Mill’s para as firmas que receberam o 
financiamento.

Constam na Tabela 5, a seguir, os resultados da estimativa do modelo probabilís-
tico, bem como aqueles das estimativas OLS com e sem correção para o viés de 
seleção. O modelo probabilístico probit utiliza uma série de variáveis relevantes 
para explicar o acesso da firma ao ADTEN, a saber: (i) o tamanho, medido pelo 
número de trabalhadores da firma e o número de trabalhadores ao quadrado; (ii) 
um indicador de solvência da firma, expressa nas dummies que vão de CR1 até 
CR4 e medem a relação entre pagamento com juros e faturamento da firma – a 
solvência é também um dos critérios utilizados pela Finep para a concessão de 
financiamento –; (iii) a idade da firma; (iv) o estoque de patentes; (v) o coeficiente 
de exportação da firma; (vi) as dummies, relativas ao setor de atuação e à região 
onde a firma se localiza. Para esse exercício foram utilizadas apenas as firmas 
cujos gastos em P&D fossem maiores que zero.

(3)

,
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TABELA 5
Estimativa da probabilidade de a firma ser ou não beneficiária do ADTEN. 
Modelo probit apenas para firmas cujos gastos em P&D sejam maiores 
que zero – 2000

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica 
(Pintec) 2000. 
Elaboração: Ipea/Diset a partir da transformação dos dados obtidos na fonte, e com a incorporação de dados 
fornecidos pelas seguintes instituições: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, 
Rais/MTE e Finep.
** Denota variável significativa a 5%.
*** Denota variável significativa a 1%.  
1 DP  =  desvio-padrão.

Variáveis explicativas Coeficiente  DP(1) p  

L1  -333,53 

N° firmas com ADTEN 75 

N° de firmas sem ADTEN  8179 

R2   0,23 

% de acerto 78,50% 

Intercepto 0,0001-4,76*** 0,68 

 do número de trabalhadores na firmas 0,040,48** 0,24 

 do número de trabalhadores na firmas ao quadrado 0,27-0,02 0,02 

 CR1 (primeiro quintil dos gastos com juros/ faturamento) 0,02-0,4** 0,17 

 CR2 (segundo quintil dos gastos com juros/ faturamento) 0,001-0,98*** 0,31 

 CR4 (quarto quintil dos gastos com juros/ faturamento) 0,610,06 0,13 

 CR5 (quinto quintil dos gastos com juros/ faturamento) 0,78-0,03 0,14 

Idade da firma 0,0090,004*** 0,001 

Idade da firma ao quadrado 0,02-0,1E6 0,1E6 

 0,410,54 0,67 

 para firma que realiza P&D continuamente 0,020,25** 0,11 

Estoque de patentes 0,0082,72*** 0,81 

 para firma estrangeira  0,0001-0,66*** 0,17 

Coeficiente de exportação 0,490,11 0,16 

 para setor de bens de consumo duráveis 0,0070,35*** 0,13 

 para setor de bens intermediários 0,71-0,04 0,13 

 para regiões Sul e Sudeste 0,750,03 0,12 

WALD  120,95 *** 

192,43 *** 2 
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A Tabela 6 apresenta os resultados de modelos de regressão, nos quais a variável 
dependente é o gasto das empresas em P&D. A primeira regressão é um modelo 
em OLS, e as outras duas são os passos utilizados para a correção do viés de 
seleção, de acordo com o procedimento de Heckman.

TABELA 6
Modelos de regressão para gastos totais em P&D (apenas para firmas 
com gastos em P&D maiores que zero) – 2000

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica 
(Pintec) 2000. 
Elaboração: Ipea/Diset a partir da transformação dos dados obtidos na fonte, e com a incorporação de dados 
fornecidos pelas seguintes instituições: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, 
Rais/MTE e Finep.
* Denota variável significativa a 10%.  
** Denota variável significativa a 5%.
*** Denota variável significativa a 1%.  
ns Denota variável não significativa.

Variáveis  
explicativas 

Intercepto 2,88 0,61 10,81 0,48** 2,06ns 4,71*** 

1,82 – – – 0,54*  – 

18,07 2,47 5,55 0,56*** 0,85** 0,24*** 

CR1 -1,25 2,04 4,09 -0,13* 1,7** 0,48*** 

CR2 1,55 -2,22 8,29 0,18* 3,59** 1,33*** 

CR4 1,35 0,32 1,01 0,16*  0,18ns 0,12ns 

CR5 2,85 -0,57 3,23 0,35** -0,32ns 0,4*** 

4,21 2,09 4,24 2,09*** 4,14** 2,11*** 

Idade da firma 5,44 -1,45 0,36 0,001*** -0,003ns 0,0001 

Estoque de patentes 5,37 0,25 3,61 11,41*** 7,01 ns  7,65*** 

Estoque de patentes ao quadrado -4,69 0,31 -4,7 -17,92*** 15,43ns -17,6*** 

Firma exportadora 5,14 0,71 3,42 0,36*** 0,38ns 0,24*** 

Firma estrangeira 6,63 1,03 11,23 0,7*** 0,95ns 1,38*** 

3,45 -0,71 2,35 0,23*** -0,39ns 0,15** 

Lambda (Mill’s) -0,72 -10,5 -0,28ns -0,48*** 

F 166,48 6,69 175,04 

R2  0,46 0,65 0,48 

N 2.524 57 2.467 

OLS 

t Coeficiente

Firmas  
beneficiárias 

t Coeficiente

Firmas  
não beneficiárias 

t Coeficiente
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Os resultados da Tabela 6 mostram que as variáveis explicativas são, em sua 
maioria, significativas, e possuem os sinais esperados. No modelo das firmas não 
beneficiárias, a significância estatística da razão inversa de Mill’s aponta para um 
viés de seleção entre as beneficiárias.

A Tabela 7 sintetiza os resultados dos efeitos do ADTEN sobre os gastos em 
P&D, de acordo com o modelo OLS e segundo a correção de Heckman (ETT).

TABELA 7
Efeito do tratamento para os gastos das firmas em P&D

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica 
Pintec) 2000. 
Elaboração: Ipea/Diset a partir da transformação dos dados obtidos na fonte, e com a incorporação de dados 
fornecidos pelas seguintes instituições: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, 
Rais/MTE e Finep.
** Denota variável significativa a 5%.
*** Denota variável significativa a 1%.

Modelo Impacto do ADTEN 

Heckman (ETT) 0,60 *** 

OLS 0,54 ** 

Os resultados evidenciam que o programa produz impactos positivos e significa-
tivos sobre os gastos, em P&D, das firmas beneficiárias. De acordo com os pro-
cedimentos de Heckman, as beneficiárias do ADTEN gastam, em média, 60% a 
mais, em P&D, do que as não beneficiárias desse programa. 

Esse resultado é similar ao obtido no procedimento anterior para a avaliação 
dos gastos em P&D, mesmo quando se considera apenas uma subamostra de 
firmas mais homogêneas: aquelas com gastos maiores que zero em P&D. Muito 
embora haja um viés, a diferença entre as estimativas do efeito do tratamento são 
pequenas nos modelos de Heckman e de OLS: 60% e 54%, respectivamente. Em 
ambas os impactos do programa sobre os gastos em P&D são positivos. 

Em síntese: há evidências concretas de que o programa ADTEN estimula os 
investimentos privados em P&D.
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 4  IMPACTO DO ADTEN SOBRE  

O DESEMPENHO DAS FIRMAS

    
Outra questão importante é mensurar o impacto do ADTEN no desempenho da 
empresa. Apesar do alcance restrito desse programa, essa é uma questão especial-
mente relevante do ponto de vista da política pública. Tal como na seção anterior, 
para estimar a importância do ADTEN no desempenho da firma dois procedi-
mentos foram aqui utilizados: o PSM com diferença de médias e o Heckman.

No primeiro procedimento, foram considerados os seguintes períodos: (i) 1996, 
ano em que se fez a escolha dos grupos de controle, ou seja, o probit para estimar 
a probabilidade de a firma ser ou não beneficiária do ADTEN foi estimado com 
dados de 1996; (ii) de 1997 a 2002, período de tratamento; e (iii) 2003, ano de 
comparação para a verificação da diferença entre os grupos, isto é, das taxas de 
variação pertinentes a 1996-2003.

A Tabela 8 apresenta os resultados de um modelo probabilístico probit, no qual a 
variável dependente é a condição necessária para que a firma seja beneficiária do 
ADTEN. O ano de estimativa é 1996. Os sinais e a significância dos parâmetros 
estão de acordo com o esperado.

TABELA 8
Estimativa da probabilidade de a firma ser beneficiária do 
programa ADTEN – 1996 (modelo probit)

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica 
(Pintec) 2000. 
Elaboração: Ipea/Diset a partir da transformação dos dados obtidos na fonte, e com a incorporação de dados 
fornecidos pelas seguintes instituições: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, 
Rais/MTE e Finep.
** Denota variável significativa a 5%.
*** Denota variável significativa a 1%.  
ns Denota variável não significativa. 
1 DP = desvio-padrão.
2 Prob. mg. = probabilidade marginal.

 Variáveis DP(1) Prob. mg(2) Coeficiente 
Intercepto 0,60*** -0,058 -5,07 
N° de empregados ( ) 0,05*** 0,003 0,22 
Produtividade ( ) 0,06** 0,001 0,10 

 para firmas com patentes 0,11*** 0,004 0,36 
 para firma exportadora 0,11*** 0,006 0,49 

Market share ( ) 0,69 ns 0,39 
Idade da empresa ( ) 0,00 ns 0,00 

 para empresa estrangeira 0,16*** -0,006 -0,50 
 para setor de alta intensidade tecnológica 0,09 ns -0,02 

0,17 ns 0,24 
ADTEN = 1  94 
ADTEN = 0  10.804 
L1  -462,34 
L0  548,97 
R2 0,16 
% de acerto 82,8% 
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A Tabela 9 apresenta estatísticas da diferença de média, no período de 1996 a 
2002, para o grupo de empresas beneficiárias e o grupo de controle.

TABELA 9
Taxas de crescimento de variáveis representativas do desempenho 
das firmas beneficiárias do ADTEN e do grupo de controle  – período 
de 1996 a 2003

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial – Inovação Tecnológica 2000. 
Elaboração: Ipea/Diset a partir da transformação dos dados obtidos na fonte, e com a incorporação de dados 
fornecidos pelas seguintes instituições: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, 
Rais/MTE e Finep.
** Denota variável significativa a 5%.
*** Denota variável significativa a 1%.  
ns Denota variável não significativa.

Variáveis Grupo de controle Beneficiárias do ADTEN 

Receita líquida de vendas (RLV) 2,14** 2,34 3,39 

Pessoal ocupado (PO) 3,00*** 1,01 1,84 

Pedido de registro de patentes 1,15 ns 1,97 2,84 

Produtividade 0,44 ns 2,42 2,94 

Nº de empresas    94 94 

Os resultados indicam um maior crescimento das firmas beneficiárias do 
ADTEN. Tais evidências podem ser vistas nas variáveis: RLV e PO nas empre-
sas, para as quais foi possível rejeitar a hipótese nula de que os grupos de controle 
e de tratamento são iguais em 2003.

Considerando-se as variáveis produtividade e pedidos de registro de patentes, 
observa-se que o desempenho das beneficiárias foi melhor que o do grupo de 
controle. Entretanto, nesse caso não foi possível rejeitar a hipótese nula de igual-
dade dos grupos em 2003. Pode ser que o período de análise ainda seja muito 
curto para que sejam verificadas mudanças significativas nas características de 
desempenho da empresa.

Em síntese: pode-se afirmar, de forma geral, que os resultados do programa 
ADTEN são positivos no que se refere ao crescimento das empresas, mas são 
não conclusivos do ponto de vista de outros critérios de desempenho, tais como 
produtividade e depósitos de patentes, apesar de as evidências apontarem impac-
tos positivos do programa sobre essas duas variáveis de desempenho das firmas. 
Levando em conta esses resultados, este trabalho optou por aprofundar a análise 
dessas duas variáveis.

No caso da produtividade, para aprofundar ainda mais a investigação pertinente 
ao fato de ter havido ou não impacto do ADTEN sobre essa variável optou-se 
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por realizar um novo procedimento econométrico, baseado agora em Heckman. 
Portanto, o impacto do ADTEN sobre a produtividade das firmas foi analisado 
por meio dos mesmos procedimentos usados na estimativa dos gastos em P&D 
da seção 3 deste capítulo. A diferença é que, na estimativa do modelo para a 
produtividade, a constituição da subamostra se deu apenas com as firmas cujo 
número de funcionários é maior que 100. Os resultados para os modelos OLS e 
Heckman para a variável produtividade são expressos na Tabela 10, e a estimativa 
de impacto é apresentada na Tabela 11.

TABELA 10
Modelos OLS e Heckman para a estimativa dos determinantes da 
produtividade das firmas (apenas aquelas cujo número de pessoas 
ocupadas é maior que 100) – 2000

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial – Inovação Tecnológica 2000. 
Elaboração: Ipea/Diset a partir da transformação dos dados obtidos na fonte, e com a incorporação de dados 
fornecidos pelas seguintes instituições: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, 
Rais/MTE e Finep.
* Denota variável significativa a 10%.  
** Denota variável significativa a 5%.
*** Denota variável significativa a 1%.  
ns Denota variável não significativa. 
1 Lambda (Mill’s) representa a razão inversa de Mill’s, e foi calculado conforme modelo descrito na Tabela 5.

Variáveis  
explicativas 

OLS 

t Coeficiente

Firmas  
beneficiárias 

t Coeficiente

Firmas  
não beneficiárias 

t Coeficiente
Intercepto 3,3*** 6,23 8,01*** 11,08 8,23*** 2,29 

ADTEN ( ) 0,1 0,89     

 do n° de trabalhadores 1,48*** 8,22 0,67*** 3,41 0,33ns 0,36 

(  do nº de trabalhadores)(2) -0,11*** -7,94 -0,067*** -4,26 -0,031ns -0,45 

Firma estrangeira 0,44*** 10,33 0,69*** 13,78 0,08ns 0,3 

Coeficiente de exportação 0,48*** 6,61 0,38*** 5,11 -0,21ns -0,66 

Tempo médio de estudo  
dos trabalhadores 0,18*** 22 0,17*** 20,68 0,21*** 4,57 

Estoque de patentes 0,096*** 2,26 0,035ns -0,79 -0,34** -2,03 

Idade da empresa 0,0018*** 15,75 0,0016*** 13,31 0,001ns 1,48 

3,29*** 9,06 3,033*** 8,05 1,786* 1,84 

0,19*** 5,8 0,17*** 5,02 0,098ns 0,62 

0,15*** 5,07 0,03003 0,91 -0,021ns  -0,12 

Lambda (Mill’s)(1) -0,57 -9,7 -0,24ns  -0,65 

R2  0,33 0,47 0,35 

N 4.845 4.763 81 
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TABELA 11
Efeito do ADTEN sobre a produtividade da empresa

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica 
(Pintec) 2000. 
Elaboração: Ipea/Diset a partir da transformação dos dados obtidos na fonte, e com a incorporação de dados 
fornecidos pelas seguintes instituições: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, 
Rais/MTE e Finep.

Modelo Impacto do Programa ADTEN 

Heckman (ETT) Ns0,0021

0,1 NsOLS 

Os resultados desse procedimento são consistentes com aqueles obtidos quando 
da utilização do PSM com diferença de médias; ou seja, apesar de os sinais serem 
positivos em ambos os procedimentos, os resultados são não conclusivos porque 
os parâmetros não são significativos do ponto de vista estatístico.

No caso dos indicadores de patentes, fez-se uma análise mais detalhada a partir 
de estatísticas básicas sobre o pedido de registro, as quais são apresentadas na Ta-
bela 12. Das 425 firmas beneficiárias do ADTEN, 107 possuem pelo menos uma 
solicitação de registro de patentes no período de 1992 a 2003. Cumpre observar 
que, aqui, estamos analisando o número de patentes solicitadas junto ao Inpi, e 
não o número de patentes concedidas, o que se justifica por dois fatores. Em 
primeiro lugar, sabe-se que a concessão de patentes é um processo extremamente 
demorado, o que dificulta a análise do desempenho da firma a partir dessa variá-
vel. Em segundo lugar, a própria solicitação de um registro de patentes já é, por 
si só, um indicador de que a firma despendeu esforços para o desenvolvimento 
de um novo produto ou processo.

Uma vez que as informações do ADTEN dizem respeito a empréstimos con-
cedidos no período de 1997 a 2005, optamos por avaliar o estoque de pedidos 
de patentes das firmas relativo a 1996 – e, portanto, de data anterior à do início 
do programa –; e aquele do final de 2003. Contudo, para isso foi necessário ex-
cluir da amostra as firmas que receberam o financiamento em 2004 e em 2005.  
Assim, temos 400 firmas beneficiárias do ADTEN, das quais 97 (aproximada-
mente 25%) tinham, em 2004, pelo menos uma solicitação de registro de patente 
junto ao Inpi. Em 1996, apenas 51 dessas 400 firmas possuíam pedidos de regis-
tros de patentes, o que evidencia um crescimento de, aproximadamente, 90% do 
total de firmas beneficiárias com pedido de registro de patentes no período (ver 
Tabela 12). 
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TABELA 12
Estoque total e estoque médio de patentes para as firmas 
beneficiárias do ADTEN, e para o conjunto de firmas brasileiras 
com patentes – 1996 a 2004

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica 
(Pintec) 2000. 
Elaboração: Ipea/Diset a partir da transformação dos dados obtidos na fonte, e com a incorporação de dados 
fornecidos pelas seguintes instituições: PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, 
Rais/MTE e Finep.
1 Entre todas as firmas que já tinham patentes em 1996.

Indicadores das firmas com patentes Não beneficiárias Beneficiárias 

N° de firmas 9.137 97 

Estoque total em 1996 11.276 285 

Estoque total em 2004 32.502 881 

Crescimento 188% 209% 

Estoque médio em 1996 2,80 5,59 

Estoque médio em 2004 3,56 9,08 

Variação percentual média(1)  67,3 284,3 

Há duas opções de avaliação do impacto do ADTEN sobre o registro de paten-
tes. Pode-se verificar, primeiramente, que as beneficiárias têm maior propensão 
a registrar patentes que as não beneficiárias a elas similares. Em segundo lugar, 
pode-se comparar o crescimento do estoque de patentes das beneficiárias com 
registro de patentes ao crescimento do estoque das 9.137 firmas não beneficiárias 
que também possuem esse registro.

A Tabela 12 apresenta alguns indicadores do estoque de pedidos de patentes nes-
se período, tanto das firmas beneficiárias como das não beneficiárias. O estoque 
das beneficiárias do ADTEN, que era de 285 patentes, cresceu para 881 em 2004. 
Tal crescimento chegou, portanto, a 209%, contra um crescimento de 188% do 
número de solicitação de patentes das firmas não beneficiárias. A tabela em ques-
tão mostra esse crescimento também por firma. Em 1996, cada não beneficiária 
possuía, em média, 2,8 patentes; número esse que, em 2004, aumentou para 3,56. 
Por sua vez, cada uma das beneficiárias tinha em média, em 1996, 5,59 patentes; 
e, em 2004, 9,08 patentes.

Resumindo: novamente esses procedimentos comprovam haver evidência de im-
pacto positivo do ADTEN sobre o pedidos de patentes registrados por firmas 
industriais brasileiras. 

Com relação ao desempenho das empresas, nosso estudo obteve robustas evi-
dências de um impacto positivo do ADTEN sobre o crescimento das firmas; e, 
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no caso dos indicadores de produtividade e de pedidos de patentes, sinais positi-
vos do impacto desse programa, os quais são, porém, não conclusivos do ponto 
de vista da significância estatística dos diversos tipos de parâmetros estimados 
para essas duas variáveis.

5  CONCLUSÃO

Avaliações de políticas públicas voltadas para o fomento de atividades de inova-
ção tecnológica – principalmente aquelas direcionadas para P&D nas empresas –, 
são relativamente freqüentes na literatura internacional dos países desenvolvidos. 
No entanto, no caso de países em desenvolvimento, como o Brasil, a freqüência 
desses estudos é bem menor, e não há trabalhos econométricos, publicados, em 
que constem informações por firmas. Este capítulo, portanto, procura contribuir 
para diminuir essa lacuna em nossa literatura, pois avalia o impacto do programa 
ADTEN (administrado pela Finep) no desempenho e no esforço tecnológico 
das firmas industriais brasileiras. 

Nesse sentido, este estudo é inédito tanto em seu conteúdo como nos procedi-
mentos que adota, pois nele são utilizadas, pela primeira vez na literatura nacio-
nal, informações por firmas para fins de análise do impacto de programas de 
apoio à inovação tecnológica no Brasil. 

Ademais, este capítulo mostrou o alcance relativamente pequeno do ADTEN 
para as dimensões da indústria brasileira. O programa atende à demanda de ape-
nas 0,07% das firmas industriais brasileiras com mais de 10 pessoas ocupadas, e 
o volume de recursos que empresta para as empresas representa somente 1,6% 
e 3% dos gastos em P&D dessas beneficiadas, nos anos de 2000 e de 2003, res-
pectivamente.

O estudo delimitou o período de 1996 a 2003 para avaliar a atuação do programa 
sob dois aspectos. Verificou, primeiramente, se há complementaridade ou subs-
tituição dos recursos públicos e privados nos gastos das empresas com P&D e, 
nesse sentido, encontrou evidências robustas de que o ADTEN influencia posi-
tivamente os gastos privados das empresas com P&D. Investigou, em segundo 
lugar, a importância do ADTEN sobre o desempenho da empresa, analisando, 
para tanto, três indicadores: crescimento, produtividade e registro de patentes. 
Nesse particular, os resultados obtidos indicaram haver fortes evidências de que 
esse programa influencia positivamente o crescimento das empresas, o qual foi 
aqui mensurado via taxa de crescimento da receita líquida das vendas (RLV) e 
pessoal ocupado (PO). No caso da produtividade e do pedido de registro de 
patentes, as evidências encontradas mostram sinais de um impacto positivo do 
ADTEN, os quais são, porém, não conclusivos, pois os parâmetros não são esta-
tisticamente significativos.
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