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Os incentivos fiscais à inovação têm sido comumente utilizados por diversos 
países com o intuito de estimular a ampliação dos investimentos em atividades 
de inovação das firmas, e são especialmente dirigidos às atividades de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D). 

De maneira geral, pode-se afirmar que os incentivos fiscais à inovação podem ser 
oferecidos em conformidade com dois formatos: dedução do Imposto de Renda 
(IR) e crédito fiscal. A dedução do IR incide sobre os lucros das empresas ino-
vadoras; ou seja, o aumento (valor total ou incremental) das despesas em P&D 
pode ser deduzido do montante do lucro no qual incidirá o imposto. O crédito 
fiscal, por sua vez, consiste na redução da alíquota do imposto a pagar. Destaca-
se, também, que em qualquer um desses formatos a aquisição de máquinas e de 
equipamentos comumente sofre aceleração nas taxas de depreciação. 

O levantamento de diversas experiências internacionais identifica especificidades 
de cada país na aplicação dos incentivos fiscais, tanto no que se refere ao formato 
desse incentivo (taxas de dedução do IR, concessão de crédito fiscal, ou aceleração 
na depreciação dos bens de capital e instalações), quanto no que diz respeito ao 
objeto-alvo do programa (grandes, médias ou pequenas empresas). O caso do Rei-
no Unido, por exemplo, ilustra essa diversidade na aplicação do instrumento; pois, 
nesse País, tal política tem como objeto-alvo as médias e as pequenas empresas, 
diferenciando-se, portanto, dos casos norte-americano, canadense e brasileiro, nos 
quais a preferência é dada à estrutura dos programas, às empresas de grande porte. 
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Um ponto de convergência, merecedor de destaque, entre essas experiências in-
ternacionais e o caso brasileiro é o fato de todas elas basearem-se no Manual de 
Oslo para definirem as atividades elegíveis desses incentivos. A versão de 2005, 
desse manual, traduzida para o português, considera como “atividades de inova-
ção” as etapas científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais 
que conduzem, ou têm o objetivo de conduzir, à implementação de inovações. 
Esse conceito incluiria, portanto, as atividades de P&D e diversas outras indireta-
mente relacionadas ao desenvolvimento de uma inovação específica, as quais são 
necessárias, porém, para que a inovação se realize (OCDE, 2005, p. 21). 

O grande uso desse instrumento, internacionalmente, culminou em uma ampla 
discussão sobre sua capacidade (ou incapacidade) de estimular as empresas a 
realizarem atividades de P&D, e, assim, acelerarem o ritmo de inovação tecno-
lógica do país. Dispõe-se, atualmente, de uma extensa bibliografia com enfoque 
na avaliação dos efeitos desse manual, na qual se destacam autores como Hall e 
Van Reenen (2000), Czarnitski, Hanel e Rosa (2004), Mansfield (1985), e Bloom, 
Griffith e Van Reenen (2002). 

Um ponto favorável a esse instrumento, e destacado por especialistas, refere-se 
ao fato de ele abranger, “teoricamente”, todos os tipos de empresa. Mais do que 
isso, os incentivos fiscais reduzem os custos com equidade, independentemente 
do tipo de projeto de P&D que esteja sendo empreendido, do tamanho da em-
presa, da origem de seu capital, e do setor de atividade do qual participa. 

Para Nelson e Winter (2005), os incentivos fiscais eliminam uma das limitações 
das políticas governamentais, uma vez que tais políticas não estão limitadas ape-
nas pelas restrições de acesso às informações, mas também pelas ações que a 
indústria geralmente considera como sustentadoras, neutras e não ameaçadoras 
do statu quo. Segundo esses autores, é por isso que há muito tempo o setor pro-
dutivo defende a concessão de subsídios fiscais equânimes (Nelson e Winter, 
2005, p. 556). 

Contudo, as principais críticas constantes na literatura apontam quatro limitações 
para o uso dos incentivos fiscais como instrumento de política de apoio à inova-
ção, quais sejam:  

a) tais incentivos não causam efeitos sobre a percepção de risco da empresa, e 
afetam somente sua estrutura de custos;

b) não adiantam recursos financeiros para as atividades tecnológicas, pois somen-
te reembolsam os gastos já realizados, e, por isso, excluem muitas empresas de 
menor porte que não possuem, a priori, capital suficiente para tal investimento; 

c) não conseguem aumentar a base de empresas inovadoras, além de somente 
aprofundam as atividades tecnológicas das empresas já consideradas inovadoras; 
e
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d) por possuírem caráter temporário, na maioria das vezes não estimulam a em-
presa não inovadora a iniciar-se na realização de esforços tecnológicos via ativi-
dades de inovação.

Além desses pontos críticos, Bastos (2004, p. 119) destaca também o seguin-
te: “Incentivos fiscais não são neutros e acabam atendendo preferencialmente 
a empresas grandes e estabelecidas, com maiores lucros e, conseqüentemente, 
impostos a pagar”. 

Um exemplo que ilustra, e comprova, essa afirmação de Bastos é o próprio pro-
grama de incentivos fiscais à inovação no Brasil, o Programa de Desenvolvi-
mento Tecnológico Industrial (PDTI), cujo público-alvo são empresas de maior 
porte e lucrativas (Brasil, 2005). 

Este debate tem o intuito de identificar a existência de um efeito chamado crow- 
ding out (efeito substituição), fenômeno segundo o qual as empresas privadas sim-
plesmente alocam recursos para atividades de inovação as quais já seriam previa-
mente subsidiadas mesmo sem o incentivo do governo. Assim, o incentivo seria 
incapaz de estimular as empresas a aumentarem seu gasto nesse tipo de atividade, 
limitando-se a reduzir o custo dela. No entanto, se o programa público de incen-
tivo à inovação estimula as empresas a gastarem, em atividades de inovação, um 
montante superior ao previamente alocado, pode-se concluir que a intervenção 
do governo foi capaz de ampliar o gasto privado, configurando-se, assim, o cha-
mado efeito additionality, pelo fato de os gastos públicos e privados não se substi-
tuírem, e sim se complementarem.

Alguns estudos empíricos contribuem para este debate por levantarem evidências 
dos efeitos positivos provocados pelos incentivos fiscais, e, dessa forma, apresen-
tam argumentos favoráveis à sua aplicação como instrumento de política tecno-
lógica. O trabalho de Bloom, Griffith e Van Reenen (2002) ilustra essa discussão, 
pois, a partir de uma avaliação empírica de alguns casos de incentivos fiscais, em 
diferentes países, esses autores estabelecem a seguinte relação: uma redução de 
10% no custo do P&D deve proporcionar, em curto prazo (de dois a três anos), 
um aumento de 1% nos gastos em P&D; e, em longo prazo, um aumento de 
10%; ou seja, o gasto público promove um aumento do gasto privado. 

Para a avaliação do impacto desse tipo de política tecnológica podem ser encon-
tradas, na literatura internacional, diversas ferramentas metodológicas aplicadas 
por países desenvolvidos, tais como os Estados Unidos, o Canadá, a França e a 
Alemanha, bem como por organismos internacionais como o Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial. 

Esses métodos de avaliação podem ser classificados ou por sua natureza quanti-
tativa, ou por sua natureza qualitativa, de acordo com o propósito da avaliação. 
As ferramentas quantitativas mais conhecidas são o ‘peer review’, a bibliometria, 
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as informações administrativas e financeiras (cálculo de valor presente líquido), 
a análise da relação custo/benefício, e os estudos econométricos. Entre as ferra-
mentas qualitativas destacam-se os questionários e os estudos de caso. Contudo, 
os estudos econométricos são a metodologia mais comumente utilizada tanto 
para a avaliação como para a captura dos efeitos microeconômicos de programas 
de incentivos fiscais às atividades de inovação das firmas (Hall, 1992; Lattimore, 
1997; David, Hall e Toole, 2000; Aerts e Czarnitzki, 2004). 

Nesse contexto, o objetivo deste capítulo é avaliar o impacto de um programa 
de incentivo fiscal – o Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial 
(PDTI) – nas atividades de inovação e no comportamento das empresas benefi-
ciárias, o qual foi executado no Brasil entre os anos 1994 e 20051.    

Para isso, este trabalho utiliza-se de uma base de dados coordenada pelo Institu-
to de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), resultante da integração de diversas 
bases, que será mais adiante detalhada. A partir disso, aplica-se o método propen-
sity score matching (PSM) sobre a amostra de firmas participantes do PDTI, por 
tratar-se de uma importante técnica para determinação de quase-experimentos, a 
qual se baseia em algoritmos de pareamento de indivíduos pertencentes a grupos 
distintos, e tem por objetivo julgar os efeitos de um determinado tratamento.

Assim, este capítulo está organizado em seis seções discursivas, incluída esta bre-
ve introdução. Na seção 2 são brevemente descritas algumas experiências inter-
nacionais de aplicação de incentivos fiscais consideradas “bem-sucedidas”; e, na 
3, são apresentadas a operacionalização do PDTI e algumas características das 
firmas beneficiárias desse programa ao longo da sua execução. Na seção 4, as 
notas metodológicas sobre o propensity score matching (PSM), utilizado neste estudo, 
são expostas; e, na 5, alguns resultados deste estudo empírico são discutidos com 
o objetivo de identificar, a partir da aplicação dessa metodologia, se, em compa-
ração ao desempenho do grupo de firmas não beneficiárias, o referido programa 
foi capaz de alterar o desempenho das firmas beneficiárias no que se refere à 
decisão de gasto em atividades de inovação; ou seja, se ele conseguiu promover o 
efeito substituição ou o efeito crowding in entre gasto público e privado.

1 Executado no período de 1994 a 2005, o pDtI envolveu mais de 110 firmas, de diversos setores e regiões, com o 
objetivo geral de estimular atividades de p&D via concessão de incentivos fiscais. Simultaneamente, foi implementado 
o programa de Desenvolvimento tecnológico agropecuário (pDta), o qual, porém, não é objeto da análise desenvolvida 
neste capítulo.
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2  EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS DE 

 INCENTIVOS FISCAIS À INOVAÇÃO2 

Algumas experiências internacionais evidenciam que o suporte financeiro às ativi-
dades de P&D das firmas, pelos incentivos fiscais, pode condicionar um aumento 
na produtividade e no gasto em atividades de inovação das firmas beneficiárias.

No início da década de 1990, Hall (1992) realizou uma avaliação do programa de 
incentivos fiscais dos Estados Unidos e demonstrou que 1% de redução no cus-
to de P&D aumentava os gastos das firmas, nessa atividade, em 0,84%, a curto 
prazo, e em 1,5% a longo prazo. Por esse motivo a autora ressalta a necessidade 
de cautela ao se considerar o horizonte temporal do processo de inovação, para 
que assim seja possível capturar, de fato, algum efeito da política no desempenho 
das firmas beneficiárias. 

Posteriormente, Hall e Van Reenen (2000) analisam e avaliam diversos casos de 
incentivos fiscais para P&D, a partir da metodologia baseada na relação custo/
benefício dos programas, com o objetivo de identificar a elasticidade da decisão 
das firmas de investirem em P&D mediante a obtenção de benefícios fiscais.  
O resultado ressalta a heterogeneidade dos programas aplicados, desde os  
objetivos, passando pelas formas até os períodos de aplicação, o que, por sua vez, 
condiciona resultados muito distintos entre os países. 

A partir do diagnóstico de heterogeneidade entre os incentivos fiscais, nos di-
ferentes países, faz-se necessário um maior detalhamento dos principais casos 
internacionais, a fim de  auxiliar na análise do caso brasileiro.

2.1 Canadá 

No caso do Canadá, os programas podem ser considerados os mais generosos do 
mundo na concessão de incentivos fiscais. Segundo resultados publicados pelo 
Departamento de Finanças do Canadá, o programa de incentivos fiscais federal 
promoveu um aumento de US$ 1,38 nos gastos em P&D a cada US$ 1,00 de re-
núncia fiscal. Mais que isso, os resultados positivos dos incentivos fiscais também 
podem ser verificados no aumento do número de novos produtos, bem como no 
aumento das vendas efetivadas pelas firmas (Czarnitzki, Hanel e Rosa, 2004).

Uma das primeiras experiências de incentivos fiscais foi instituída no Canadá, nos 
anos 1960, e, por isso, um grande número de empresas já fez uso de crédito fiscal. 
Entre 1962 e 1966, 50% da diferença entre os gastos correntes em P&D, com 
base no gasto de 1961, poderia ser deduzida (Leyden e Link, 1993). 

2 a tabela a1, no anexo, organiza as características dessas experiências internacionais de incentivos fiscais e do 
Brasil.



políticas de Incentivo à Inovação tecnológica no Brasil

328

O sistema de incentivos canadense pode ser considerado complexo e heterogê-
neo. Todas as províncias desse País utilizam o programa federal de dedução dos 
impostos nos gastos correntes e de capital em atividades de P&D. No entanto, 
algumas delas possuem, além dos incentivos federais, também incentivos fiscais 
em âmbito local, e os aplicam de maneira distinta, como mostra a Tabela A1 (ver 
Anexo).

Entre os anos 1979 e 1982, foram aplicados dois tipos de incentivos: um sobre 
o total das despesas de P&D, e outro sobre o valor incremental. O crédito fiscal 
baseava-se em 10% do total gasto em P&D, e, o incremental, em 50% dele com 
base nos últimos três anos (Bloom, Griffith e Van Reenen, 2002).

As províncias canadenses contam com um sistema de deduções do IR corres-
pondente a 100%, para despesas correntes, e a 100% para despesas de capital 
no ano de realização. A taxa de depreciação de máquinas, de equipamentos e de 
instalações é de 100% do valor logo no primeiro ano. O crédito fiscal situa-se, 
atualmente, entre 20% e 35% do valor total da despesa de capital e de custeio em 
P&D, limitado a 50% do IR devido, com base na média dos gastos dos últimos 
três anos. 

Entre 1997 e 1999, cerca de 40% das empresas instaladas no País fizeram uso 
desse instrumento. Desse percentual, 65% concentrava-se em setores de alta tec-
nologia, e 26% em setores de baixo ritmo tecnológico. Entre as participantes 
destaca-se, também, o predomínio de grandes empresas.

Esse sistema de incentivos é considerado o mais importante instrumento utiliza-
do no Canadá como suporte às atividades de inovação, e envolve mais de 4.500 
empresas beneficiadas. 

No que se refere às práticas locais, a Província de Quebec apresenta uma especi-
ficidade por definir uma política mais ampla de incentivos, além de direcioná-la 
às pequenas empresas. As províncias de Ontario e British Columbia, por sua vez, 
concedem maior incentivo para as corporações de capital canadense em detri-
mento daquelas de capital estrangeiro.

2.2  Austrália 

O caso da Austrália também se destaca por tratar-se de uma experiência fora dos 
países do G7, e por utilizar, exclusivamente, deduções de impostos como incen-
tivos fiscais, sem oferecer crédito fiscal às firmas participantes do programa. 

Nesse País, os incentivos fiscais foram introduzidos em 1985, como um benefício 
fiscal correspondente a 150% do valor total gasto com atividades de P&D. Em 
1996, o governo limitou os tipos de gastos elegíveis para o benefício fiscal, e re-
duziu tais incentivos de 150% para 125% desses gastos.
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Há, na Austrália, uma importante discussão sobre o tipo de instrumento mais 
eficiente a ser utilizado: se créditos diretos às empresas, ou se incentivos fis-
cais. O governo australiano apresenta dois simples argumentos para optar pelos 
incentivos fiscais. Primeiro deles: alega que a política tecnológica do País tem 
funcionado bem há décadas com esse instrumento, e, portanto, atualmente não 
haveria razão suficientemente forte para retirá-lo de uso. Segundo: os incentivos 
fiscais geram uma ilusão de que a empresa está sendo mais beneficiada do que 
realmente o está (Lattimore, 1997).

Aqui são oferecidos benefícios, com dedução do imposto, correspondentes a 
125% das despesas correntes, e a 125% da despesa incremental de capital, ao 
longo de três anos, para atividades de P&D. A taxa de depreciação de máquinas, 
de equipamentos e de instalações é de 100% do valor, e incide logo no primeiro 
ano de realização do projeto.

Uma especificidade do caso australiano está no fato de o programa de incentivos 
fiscais não contemplar a prática de créditos fiscais, como ocorre no caso do Ca-
nadá, tratado anteriormente. 

Para participar do programa de incentivos fiscais, é necessário que a empresa 
apresente um patamar mínimo de US$ 20 mil em despesas de P&D, o que con-
diciona, indiretamente, que a maioria dos participantes do programa seja grande 
empresa.

Na Austrália, avaliações recentes sobre a aplicação de incentivos fiscais demons-
tram a grande eficácia desse instrumento no estímulo à realização de atividades 
de P&D. Para ilustrar o impacto dessa política, ressalta-se que, em 1998, o gover-
no australiano enviou um questionário para cerca de 150 empresas participantes 
do programa,  para avaliar os seus impactos no desempenho delas, e obteve 
resposta de 66 firmas responsáveis por, aproximadamente, US$ 1,55 bilhão de 
gastos em P&D. A principal conclusão dessa avaliação foi a de que os gastos em 
P&D, que estavam crescendo acentuadamente até 1996, começaram a declinar 
sensivelmente (cerca de 8%) após a mudança da política. 

Mais que isso, as evidências demonstraram que as atividades de P&D continuam 
declinando acentuadamente, o que totaliza quase US$ 1,5 bilhão a menos de in-
vestimento desde a modificação do formato dos incentivos em 1996, com proje-
ções de redução cada vez maiores. Esse fato leva a entender que, na Austrália, as 
empresas são fortemente sensíveis à redução nos custos das atividades de P&D.
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2.3 Estados Unidos 

Nos Estados Unidos, os incentivos fiscais foram introduzidos em 1954, com de-
dução total sobre os gastos em P&D descritos na seção 174 do Internal Revenue 
Code. No início dos anos 1980, o formato desses incentivos se modificou com 
o Economic Recovery Tax Act, no qual o crédito fiscal passou a incidir somente 
sobre o gasto incremental das atividades de P&D, e não mais sobre o total dos 
gastos em tais atividades. De acordo com US General Accounting Office, entre 
1981 e 1985 o programa de incentivo fiscal teve um custo de cerca de US$ 7 
bilhões. 

De 1981 a 1989, as empresas recebiam um crédito proporcional que se reduziu 
de 25% para 20% sobre o gasto adicional feito pela empresa para realizar novas 
atividades de inovação, considerando-se uma média obtida durante o período de 
três anos anteriores (Leyden e Link, 1993). De 1989 a 1995, o período de refe-
rência altera-se e passa a ser  uma base fixa, os anos 1984-1988. Para as empresas 
que desejavam iniciar atividades de inovação, o governo oferecia incentivo fiscal 
especial desde que gastassem mais de 3% de seu faturamento em P&D.

É importante destacar que todo o processo de implantação dos incentivos fiscais 
envolveu, por décadas, muita negociação. Discussões sobre a regulação do pro-
grama, bem como sobre as definições das atividades elegíveis marcaram toda a 
sua trajetória de execução.

Os incentivos fiscais baseiam-se nas deduções dos impostos sobre 100% dos gas-
tos correntes em P&D elegíveis ao longo dos primeiros cinco anos, de maneira 
que, a cada US$ 1 gasto em P&D, a empresa pode deduzir o mesmo montante do 
lucro sobre o qual o imposto será cobrado. Para a dedução de despesas de capital, 
utiliza-se o Sistema Modificado de Recuperação Acelerada de Custos (MACRS), 
com certa aceleração para atividades de P&D. Segundo esse sistema, os métodos 
de depreciação também são específicos para cada classe de bem (Canadá, 2000, 
p. 275). 

O sistema de crédito fiscal é baseado em 20% sobre o incremento das despesas 
de P&D,  considerada a média dos gastos dos últimos três anos, tanto de gastos 
próprios como de gastos com terceiros contratados. Adota-se, simultaneamente, 
a prática da depreciação acelerada de máquinas e equipamentos, em três anos, e 
de instalações em cinco anos.

Pelo perfil e estrutura do programa, nota-se que a maioria das empresas dele par-
ticipantes é de grande porte, e nelas as atividades de P&D são colocadas como 
estratégia da corporação.

Em 1992, Hall avaliou o programa norte-americano de incentivos fiscais e cons-
tatou que 1% de redução no custo do P&D aumentava os gastos das empresas, 
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nessa atividade, em 0,84%, em curto prazo, e em 1,5% a longo prazo. Como 
revela Bastos (2004), ao ser demonstrada a pouca eficácia desse instrumento, e o 
problema do remanejamento das despesas das empresas como se ocorresse em 
atividades de P&D, para fins de obtenção do benefício, o governo norte-ameri-
cano alterou o funcionamento do programa tornando inelegíveis as atividades 
rotineiras da empresa, tais como projetos de controle de qualidade e adaptações 
dos produtos aos consumidores. Dessa maneira, o governo deu ênfase às ativida-
des com pesquisas inovadoras, quer sejam do gasto com salários, quer sejam dos 
75% do valor do contrato de pesquisa da empresa com outra instituição. 

Como resultado dessa política, em 1994 cerca de 2% dos gastos em P&D  
realizados pela indústria norte-americana foram resultantes do crédito fiscal. As 
empresas beneficiadas pelo programa são predominantemente multinacionais do 
setores farmacêutico, automobilístico, de computadores e de eletrônicos.

2.4 Reino Unido

A experiência do Reino Unido, por sua vez, tal como a do caso brasileiro pode 
ser considerada recente se comparada às descritas anteriormente, haja vista a 
adoção de um importante programa de incentivos fiscais ter ocorrido somente 
no fim dos anos 1990, o qual só veio a se constituir, efetivamente, num programa 
de incentivo às atividades de P&D, dirigido às pequenas e médias empresas, em 
2000.

Essa política passou a ser adotada diante da redução da intensidade dos gastos 
em P&D das empresas do Reino Unido, entre os anos 1980 e 1990, comparada 
à dos outros países do G5. Assim, em 2000 o governo decidiu atuar com uma 
política ativa de incentivo aos gastos de P&D das empresas. 

A estrutura setorial do Reino Unido está baseada nos setores farmacêutico e 
aeroespacial, nos quais se concentra 35% de todo o gasto em P&D realizado 
pelas empresas anualmente. Diante dessa estrutura, a estratégia do governo foi 
estimular os investimentos de empresas privadas em atividades de P&D, além de 
aumentar a interação dessas empresas e promover a geração de pesquisa básica 
no País. Para isso, vem investindo fortemente em centros de pesquisa, em uni-
versidades e em laboratórios públicos, bem como no aumento da oferta de mão-
de-obra especializada, como a de engenheiros e de cientistas. A expectativa do 
governo é fazer que o investimento em P&D alcance 2,5% do Produto Interno 
Bruto (PIB), no ano de 2014, considerados tanto os gastos privados quanto os 
públicos. 

Inicialmente, o sistema de incentivos fiscais, construído pelo governo do Reino 
Unido, era direcionado ao estímulo de atividades de inovação em pequenas e 
em médias empresas. Em 2002, após dois anos de exercício o programa de in-
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centivos passou a contemplar também grandes empresas. Em 2004, chegou a 
beneficiar mais de 5.300 empresas participantes, das quais 4.300 eram pequenas 
e médias, e 1.000 eram grandes empresas.

Nesse País, os incentivos fiscais baseiam-se nas deduções dos impostos sobre 
125% dos gastos em P&D elegíveis, ou sobre 150%, no caso das pequenas e mé-
dias empresas, e a  cada £1m gasta, em P&D, a empresa pode deduzir £1,5m do 
lucro sobre o qual incidirá o imposto. Os gastos de capital em P&D, incluindo-se 
aqueles com  instalações, também são dedutíveis em 100% no primeiro ano (UK, 
HM Treasury, 2005).

É importante destacar que, tal como no caso australiano, no Reino Unido os 
incentivos fiscais não contemplam crédito fiscal, restringindo-se, portanto, so-
mente às deduções dos impostos como descrito anteriormente.

Outro dado importante é o fato de, diferentemente de em todos os outros países, 
no Reino Unidos os incentivos fiscais priorizarem pequenas e médias empresas, 
embora objetivem também atrair investimentos de empresas multinacionais, não 
somente das já instaladas como também de novas empresas que podem vir a se 
instalar no País. 

Como resultado imediato desse perfil mais ativo do governo, pode-se dizer que, 
no Reino Unidos atual, cerca de um terço dos gastos em P&D é financiado 
pelo governo, e, em grande parte, realizado em universidades. Os casos de base 
tecnológica são os mais bem-sucedidos de pequenas empresas intensivas em ati-
vidades de P&D no Reino Unido. De 2000 a 2003, ou seja, após a implantação 
desse programa, em firmas com menos de 250 empregados os gastos em P&D 
aumentaram de 18% para 25% do total nacional gasto em P&D. 

As grandes empresas também apresentaram melhora em seu desempenho.  
O número de empresas inovadoras (aquelas com gastos em P&D maiores que 
4% do faturamento, e com vendas superiores a £25m) cresceu, entre 1999 e 
2004, de 64 para 108, das quais apenas 40 se destacavam em 1999. O crescimento 
do gasto doméstico em P&D também foi destaque, uma vez que somente 7 das 
108 empresas foram adquiridas por multinacionais estrangeiras. 

Dada a trajetória exitosa desse programa no que se refere ao desempenho de-
monstrado pelas empresas dele participantes, essa experiência tem se colocado 
como modelo de boa prática dos instrumentos fiscais para o incentivo às ativida-
des de P&D privado (Bloom et al., 2002). Porém, é importante destacar que os 
efeitos gerados por esse programa não são obtidos em curto prazo, de maneira 
que alguns países deixaram de executar esse tipo de política pela dificuldade de 
mensuração de seus efeitos.
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Para auxiliar no conjunto de políticas tecnológicas, um outro elemento impor-
tante criado nesse País foi um sistema de patentes adequado, o qual estimulou as 
empresas a inovarem, vez que ora em diante elas passariam a ter resguardados 
os seus direitos de propriedade intelectual, assim como a ter garantias de que se 
apropriariam dos gastos da inovação.

3  O CASO BRASILEIRO DE INCENTIVOS  

FISCAIS À INOVAÇÃO: O PDTI 

No Brasil, diversos programas de fomento à inovação já foram implantados e 
incorporaram vários tipos de instrumentos como incentivos fiscais e fundos fi-
nanceiros. O caso mais recente de incentivo fiscal às atividades de inovação é o 
do Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI), baseado na 
dedução de imposto e no crédito fiscal, cujo prazo de concessão do benefício 
varia de quatro a cinco anos. Durante todo o seu período de execução, a agência 
credenciada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) para operacionalizar 
esse instrumento foi a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

Criado pela Lei nº 8.661/1993, e regulamentado pelo Decreto nº 949/1993, esse 
programa tinha a finalidade de estimular investimentos privados em pesquisa e 
inovação, e, com isso, gerar ou aprimorar produtos e processos. Essencialmen-
te, o programa visava a estimular as atividades de P&D das firmas por meio da 
dedução do IR e do crédito fiscal incididos no Imposto de Renda sobre Pessoa 
Jurídica (IRPJ), bem como no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). 

A legislação possibilitava, aos participantes desse programa, propor projetos 
constituídos ou por uma empresa, isoladamente, ou por empresas associadas a 
instituições de pesquisa. Deve-se destacar, porém, que, de acordo com o Relató-
rio de Execução do PDTI, apresentado em 2005, cada programa de P&D de uma 
empresa promovia, em média, três parcerias com universidades e com centros 
tecnológicos.

Ademais, é importante lembrar que outros incentivos fiscais fizeram parte dos 
programas públicos de incentivo ao desenvolvimento da indústria nacional. As 
empresas produtoras de bens e serviços de informática e de automação, por 
exemplo, poderiam isentar-se do pagamento do Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI), a partir da Lei de Tecnologia de Informação. Nessa direção, em 
2002 novos incentivos foram implementados com a Lei n° 10.637, embora con-
dicionados à comprovação do recolhimento da contribuição econômica do Fun-
do Verde-Amarelo (FVA), por meio do aumento das deduções dos investimentos 
em P&D do IR e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
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Em 1997, atendendo às pressões de um forte ajuste fiscal esse programa sofreu 
importantes modificações via Lei n° 9.532, e veio a reduzir muitos benefícios, 
como, por exemplo, o percentual a ser deduzido no IR e o percentual de isenção 
do IPI, conforme consta  na Tabela 1 a seguir. 

Fonte: Elaboração da autora, a partir de dados constantes em Brasil (2005). 

TABELA  1 
Modificações no funcionamento do PDTI no Brasil – 1994 a 2005

Dedução sobre IR 

Isenção de IPI sobre equipamentos destinados a P&D 

Depreciação dos equipamentos 

Crédito do IR 

Crédito do IOF para remessas ao exterior por 
tecnologias importadas 

1994-1997 
(Lei nº 8661/1993) 

8% sobre os gastos em P&D 

100% 

Acelerada em três vezes 

50% 

50% 

1997-2005 
(Lei nº 9.532/1997) 

4% sobre os gastos em P&D, incluídas as
despesas do Programa de Alimentação

dos Trabalhadores (PAT)

 

50% 

Acelerada em três vezes 

30% 

35% 

Como conseqüência dessas modificações, em 1998 reduziu-se, acentuadamente, 
o número de submissão de projetos em comparação ao número de projetos sub-
metidos à aprovação nos quatro anos anteriores. Para ilustrar a magnitude dessa 
redução, registra-se que, se em 2002 foram aprovados 6 projetos, em 1994, ou 
seja, no primeiro ano do programa, foram aprovados 11. 

Com o intuito de ampliar a abrangência do programa, em 2002 a Lei nº 10.637 
introduz novos incentivos aos participantes do PDTI, permitindo-lhes, também, 
o abatimento das despesas de custeio (relacionadas à pesquisa e inovação) do 
lucro líquido, na determinação do lucro real, para efeito do cálculo do IR e da 
base de cálculo da CSLL. 

Recentemente, revogou-se a Lei nº 8.661/1993 com a promulgação da Lei nº  
11.196 (Lei do Bem) em novembro de 2005. Essa nova lei de apoio à inovação 
propõe a ampliação na concessão de incentivos fiscais a empresas, conjuntamen-
te à concessão de outros benefícios que possam promover, nelas, o desenvolvi-
mento de pesquisa, tecnologia e inovação. Porém, sua operacionalização ainda 
está em processo de implementação.

Os Relatórios anuais de execução, apresentados no Congresso Nacional, de 1994 a 
2005, contêm o detalhamento do programa, o que permite acessar os dados anuais 
 para a sua análise. No que se refere à amplitude do PDTI, pode-se observar 
que, durante toda sua execução, entre 1994 e 2005, foram aprovados 217 pro-



políticas de Incentivo à Inovação tecnológica no Brasil

335

jetos, os quais envolviam a participação de 267 empresas, em sua maioria de 
grande porte (Brasil, 2005). Isso se justificava pelo fato de as pequenas e médias 
empresas terem pouco IR a restituir, o que as desestimulava de participar do 
programa. 

De acordo com Corder e Salles-Filho (2004, p. 145), o número de projetos que 
participaram desse programa foi muito reduzido por dois motivos: a concentra-
ção das atividades de inovação em um número pequeno de empresas, e o fato de 
o recolhimento do IRPJ se dar apenas em empresas de maior porte e lucrativas; 
dado tal imposto incidir sobre o lucro presumido, declarado pela empresa, e não 
se estender, por exemplo, às empresas de pequeno porte.

De 1994, ou seja, do início de sua execução até 2010, foram previstos investimen-
tos no montante de R$ 11,9 bilhões, referentes aos 175 projetos aprovados. Num 
cenário em que esses valores previstos possam ser realizados, pode-se concluir 
que, para cada R$ 1,00 de renúncia fiscal, as empresas teriam de realizar, em mé-
dia, investimentos de R$ 3,64.

No entanto, na análise dos 11 anos de execução do programa verifica-se predo-
minar o fato de, anualmente, o volume de investimento realizado ser inferior ao 
de investimento previsto no momento da aprovação dos projetos. O Gráfico 1, a 
seguir, ilustra essa realidade, em que o total acumulado de investimento, previsto 
no período, é de R$ 6.846 milhões, enquanto o montante realizado é de R$ 5.002 
milhões, ou seja, 73% do volume de investimento previsto.

GRÁFICO  1
Investimentos anuais do PDTI – previstos e realizados – 1994 a 2005 
(Valores em R$ milhões)

Fonte: Brasil (2005).

Previsto Realizado

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Total

6.846,5
5.002,2

1.295,5
312,5

2005

934,3
694,5

2004

394,5
635,7

2003

518,0
606,7

2002

441,2
648,9

2001

649,5
636,8

2000

837,8
525,4

1999

652,4
370,3

1998

486,2
281,8

1997

347,4
181,9

1996

205,0
94,2

1995

84,7
13,5

1994



políticas de Incentivo à Inovação tecnológica no Brasil

336

Quanto ao comportamento dos incentivos, previstos e realizados, observa-se, 
no Gráfico 2, que esse não difere do comportamento dos investimentos. De 
fato, a renúncia fiscal alcançou, aproximadamente, 17,2% do volume de incen-
tivo previsto (R$ 287,6 milhões). A partir desse resultado, pode-se verificar que 
uma renúncia fiscal de R$ 287,6 milhões gerou um volume de investimentos de  
R$ 5 bilhões, ou seja: cada renúncia de receita, por parte do governo federal, de 
R$ 1,00,  possibilitou a realização de R$ 17,39 de investimento. 

Nota-se que a relação investimento/incentivo sob o montante realizado é muito 
maior do que sobre o montante previsto (R$ 17,39 de investimento para R$ 1,00 
de incentivo) que, por sua vez, é de cerca de R$ 4,0 de investimento para cada  
R$ 1,00 de incentivo fiscal. 

GRÁFICO  2
Valores acumulados dos PDTI, no período de 1994 a 2005
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No que se refere às áreas atendidas pelo programa, essas se dividem em dez 
grupos, a saber: 

a) complexo das indústrias metalúrgicas e de mineração; 

b) complexo das indústrias mecânicas/materiais de transporte; 

c) complexo das indústrias eletroeletrônicas; 
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d) complexo das indústrias químicas; 

e) complexo de agroindústrias; 

f) complexo das indústrias da construção; 

g) complexo das indústrias de bens de consumo; 

h) complexo das indústrias de celulose e papel; 

i) desenvolvimento de circuitos integrados; e

j) outros.

Os setores industriais químico, mecânico e eletroeletrônico foram os líderes em 
número de projetos beneficiados, pois tiveram 48 programas aprovados, os quais 
envolveram investimentos da ordem de R$ 2.072,8 milhões no período de 1994 
a 2005, o que correspondeu, por sua vez, a 30,3% do total dos investimentos; 
assim como incentivos fiscais na ordem de R$ 722,5 milhões, isto é, 43,3% do 
total de incentivos concedidos. Destaca-se, também, o caso da Petróleo Brasileiro 
S.A. (Petrobras), como a empresa individualmente mais importante em termos 
de volume de recursos absorvidos, possuidora do maior projeto aprovado, o qual 
envolve investimentos globais de R$ 1.177 milhões.

No que se refere ao setor eletroeletrônico, houve a concessão de R$ 165,5 mi-
lhões de incentivos fiscais, e a realização de R$ 832,6 milhões de investimentos. 
Para o setor químico, essa relação foi de R$ 722,5 milhões de incentivos para  
R$ 1,4 bilhão de investimentos. Por fim, o setor mecânico obteve R$ 461 milhões 
de incentivos e realizou R$ 2,7 bilhões de investimentos (Brasil, 2005).

Outra característica importante, e merecedora de destaque, é o fato de o pro-
grama concentrar-se em empresas atuantes na Região Sudeste do Brasil; sobre-
tudo no Estado de São Paulo, com 75 projetos aprovados (43 já finalizados), os 
quais representam 41% do total dos investimentos; seguido, em segundo lugar, 
pelo Estado do Rio de Janeiro e, em terceiro, pelo Estado de Minas Gerais, com 
28,7% e 14% do total dos investimentos, respectivamente. Na Região Sul, o es-
tado com maior volume de investimentos é o Rio Grande do Sul, que responde 
por cerca de 50% do valor dos investimentos previstos nessa região, e por 17% 
do valor dos investimentos previstos para todo o Brasil no período 1994-2005.

Em 2005, foram deferidos 19 projetos, os quais totalizam R$ 1,01 bilhão de in-
vestimentos previstos para os cinco anos subseqüentes, e perfizeram um total de 
R$ 248 milhões de incentivos. Além desses resultados financeiros, obtidos com o 
programa no exercício de 2005, outros devem ser ressaltados, quais sejam: (i) os 
setores industriais que mais investiram em desenvolvimento tecnológico são, em 
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ordem decrescente, o mecânico, o químico e o eletroeletrônico; (ii) o investimen-
to previsto, por estado, mostra, pela ordem, São Paulo, com R$ 2.741,00 milhões; 
Rio de Janeiro, com R$ 1.965,23 milhões; e Minas Gerais com R$ 953 milhões; e 
(iii) para cada programa executado pelas empresas são realizadas, em média, três 
parcerias com universidades e centros tecnológicos (Brasil, 2005, p. 4).

Recentemente, revogou-se a Lei n° 8.661/1993 com a promulgação da Lei n° 
11.196 (“Lei do Bem”), em 21 de novembro de 2005. O capítulo III dessa lei pro-
põe a ampliação da concessão de incentivos fiscais às empresas, conjuntamente à 
concessão de outros benefícios que promovam o desenvolvimento de pesquisa, 
tecnologia e inovação nas empresas. A regulamentação de tais benefícios, descri-
ta no capítulo II da Lei do Bem, consta  no Decreto nº 5.798, de 7 de junho de 
2006. Especialmente no art. 15º de tal decreto, é dada às empresas participantes 
do PDTI/PDTA, com projetos regidos pela Lei n° 8.661/1993, a possibilidade 
de continuarem a desenvolvê-los segundo tal lei, ou de migrarem para o novo 
regime.

Um importante avanço alcançado por essa nova lei é o fato de ela permitir, de 
maneira automática, o uso de incentivos fiscais por pessoas jurídicas que realizem 
pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica. Essa modificação atende à 
demanda das empresas no que se refere à diminuição da demora na execução dos 
pedidos que submetem à aprovação, dada a grande burocracia envolvida nesse 
processo.

Outra alteração dessa nova lei, a qual também merece destaque, é o fato de ela 
possibilitar que a União subvencione uma parcela de 60% da remuneração de 
pesquisadores, de mestres e de doutores empregados em atividades de P&D nas 
empresas. É importante ressaltar que, paralelamente a esse novo tipo de subven-
ção, é mantida a subvenção em despesas de custeio, introduzida em 2001 com a 
Lei n° 10.332 (Guimarães, 2006).

Como se observa na Tabela 2, que se fundamenta em dados de 2003 fornecidos 
pela base coordenada pelo Ipea, o perfil das beneficiárias desse programa é o 
de firmas com, em média, mais de 2 mil funcionários. Quanto ao desempenho 
inovador, observa-se que essas empresas possuem um estoque médio de 25 pa-
tentes, e gastos de, em média, R$ 19 milhões.

Ainda na Tabela 2, observa-se que os coeficientes de exportação e de importa-
ção são inferiores a 20%, embora a participação de firmas multinacionais seja 
elevada. Destaca-se, também, uma remuneração média de R$ 1.447 mil para os 
funcionários (cuja média de estudo é de 9 anos), dos quais 13% possuem 3º grau 
completo.
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TABELA 2
Características das firmas beneficiárias do PDTI – 2003(¹)

Fonte: Dados da Pesquisa de Inovação Tecnológica (Pintec 2003) / Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE); Pesquisa Industrial Anual (PIA/IBGE); Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (Secex/MDIC); Censo de Capitais Estrangeiros do Banco Central (CEB/Bacen); 
CBE/Bacen; ComprasNet / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG); Relação Anual de Informa-
ções Sociais / Ministério de Trabalho e Emprego (Rais/MTE); e Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 
1 Firmas inovadoras são aquelas que declararam realizar algum tipo de inovação, entre 2001 e 2003, ou que 
possuíam, nesse período, projetos de inovação incompletos. 

Média 2003 

Tamanho (pessoal ocupado) 

Receita total 

Receita líquida 

Valor da transformação industrial 

Produtividade do trabalho 

Coeficiente de exportações  

Coeficiente de importações  

% de  

Estoque de patentes 

Multinacionais 

Gastos com atividades de inovação  (R$ mil) 

% de funcionários com 3º grau de instrução 

Idade da firma 

Renda média dos funcionários 

Tempo de estudo 

2.092,23 

1.214.637.231,00 

1.016.108.955,00 

401.465.156,00 

136.605,60 

0,19 

0,14 

0,01 

25,10 

0,93 

19.129,80 

0,13 

19,80 

1.447,00 

9,03 

Segundo dados oficiais do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), nos 11 
anos de aplicação do programa os investimentos realizados somaram cerca de 
R$ 5 bilhões, e os incentivos totais usufruídos atingiram o montante de R$ 287,6 
milhões. Por esse cálculo, observa-se que, em média, cada R$ 1,00 renunciado 
como incentivo fiscal correspondeu ao investimento de R$ 17,39. 

Cumpre ressaltar, por fim, que mesmo diante da importância desse programa 
poucos estudos no Brasil foram desenvolvidos para que fosse possível compre-
ender os seus efeitos no comportamento das empresas beneficiárias. Nesse sen-
tido, o presente trabalho procura suprir essa lacuna apresentando, nas seções 
seguintes, um exercício empírico de avaliação que se utiliza de ferramentas es-
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tatísticas e econométricas, com o objetivo de mensurar seus efeitos econômicos 
nos gastos em atividades de inovação das firmas beneficiárias em comparação 
aos das firmas não beneficiárias.

4  BASE DE DADOS E METODOLOGIA UTILIZADA

Os dados utilizados neste capítulo são resultados da integração de diversas bases 
de dados com informações por firma, coordenada pelo Ipea. Tais bases são as 
seguintes: Pesquisa Industrial Anual (PIA) e Pesquisa de Inovação Tecnológica 
(Pintec), ambas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); base 
de dados de comércio exterior da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC); Rela-
ção Anual de Informações Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE); e Censo de Capitais Estrangeiros (CEB), do Banco Central do Brasil (Ba-
cen). Deve-se destacar que essas informações constituem a mesma base utilizada 
na elaboração do livro Inovações, padrões tecnológicos e desempenho das firmas industriais 
brasileiras.

A amostra de empresas foi selecionada a partir da Pintec 2003, das quais foram 
consideradas aquelas que responderam haver tomado recursos públicos para a 
realização de atividades de inovação, especificamente, por meio do programa de 
incentivos fiscais à inovação, pela Lei nº 8.661.

Na avaliação do impacto da política de incentivo fiscal à inovação no desempe-
nho da empresa, o fato de ela participar do programa de fomento à inovação já 
pode representar diferenças importantes entre os dois grupos. Para a seleção des-
se grupo de controle foi utilizado o método propensity score matching (PSM)3, o qual 
pode ser entendido como uma técnica para a determinação de quase-experimen-
tos, baseada em algoritmos de pareamento de indivíduos pertencentes a grupos 
distintos, cujo objetivo é julgar os efeitos de um determinado tratamento. 

A técnica consiste na realização de um modelo probit sobre a variável de classifi-
cação das observações, e posterior utilização das probabilidades estimadas 
para a formação do grupo de controle. Conforme apontado por Deheja e Wahba 
(1998), trata-se da inferência em amostras com viés de seleção em unidades não 
experimentais, nas quais somente algumas unidades no grupo não experimental 
são comparáveis às unidades que receberam o tratamento.

3 a discussão sobre a metodologia do pSM está integralmente fundamentada em avellar e alves (2006).
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A variável dependente é definida como a participação das firmas no programa de 
financiamento PDTI. Neste estudo, a aplicação da técnica de matching resultará na 
construção de quatro grupos, que são:

a) firmas beneficiárias do financiamento PDTI sem características em comum 
com nenhuma outra firma (beneficiárias singulares);

b) firmas beneficiárias do financiamento PDTI com características em comum 
com outras firmas não beneficiárias na amostra (beneficiárias não singulares);

c) firmas não beneficiárias do financiamento PDTI com características em co-
mum com outras firmas não beneficiárias na amostra (não beneficiárias não sin-
gulares); e

d) firmas não beneficiárias do financiamento PDTI sem quaisquer características 
em comum com outras firmas beneficiárias na amostra (não beneficiárias singu-
lares).

A análise posterior à realização do matching será efetuada por meio de teste de 
comparação de médias e de modelos de regressão, e concentrar-se-á nas firmas 
do grupo b e c; ou seja, no estudo de firmas comparáveis. Na realização das in-
ferências sobre o modelo probit, uma inovação adicional será a consideração do 
desenho de amostragem da Pintec para a análise de dados amostrais complexos, 
no contexto dos estimadores de máxima pseudoverossimilhança (Pessoa, Nasci-
mento e Duarte, 1998).  

Formalmente, e considerando-se a realização de um experimento indexando por 
i a população de interesse: seja Yi l o valor da variável de interesse quando a mes-
ma unidade i estiver sujeita à aplicação do tratamento; e Yi 0 o valor da variável de 
interesse quando a unidade estiver sujeita à aplicação de um controle, ou à ausên-
cia de tratamento. O efeito do tratamento (  ) para uma unidade é definido por  

, e o efeito esperado do tratamento, em toda a população, será:

          

em que Ti = 0,1  significa que a mesma unidade experimental está sendo subme-
tida ao controle e ao tratamento. 

Conforme salientado por Deheja & Wahba (1998), o problema fundamental em 
situações não experimentais é que se pode estimar  ; entretanto, não é  

(1)
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possível obter , e a diferença  é um estimador viciado 
para  . Uma vez que as unidades de tratamento e de controle diferem sistemati-
camente em suas características, deve-se observar que   não estima corre-
tamente Yi 0 para o grupo controle.

O objetivo da realização de um experimento é prevenir esse viés, entretanto, e 
conforme apontado, mediante a utilização de um conjunto de co-variáveis, de 
tal forma que , em que , e a independência en-
tre os grupos é simbolizada por  . Dada a probabilidade de uma unidade i 
ser submetida ao tratamento, definida como , conforme 
demonstrado em Deheja & Wahba (1998), o valor das variáveis de interesse 
 Yi 0 e Yi l será independente da aplicação do tratamento, ou, em outros termos, 

 . O estimador   torna-se não viciado para  
τ, condicionalmente à probabilidade de inclusão no tratamento,  .

Como é muito raro encontrar uma outra observação com, exatamente, a mesma 
probabilidade de inclusão no grupo de tratamento, define-se um critério de pro-
ximidade mínima, de forma que a proposição   seja válida. O crité-
rio definido como a distância métrica em Deheja & Wahba (1998) é dado por:

4.1 Matching com Vizinho Mais Próximo 

Seja T o conjunto de unidades que receberam o tratamento, e C um conjunto de 
unidades de controle. Sejam Yi

T e Yi
C as respostas, observadas, das unidades que 

receberam o tratamento e das unidades do grupo controle, respectivamente. Seja   
C( i )o conjunto de unidades do grupo de controle “casadas” com as unidades do 
grupo de tratamento, com um escore estimado dado por pi . O casamento com o 
vizinho mais próximo escolhe:  , que é um casamento único para 
cada unidade do tratamento, a menos que haja mais de um vizinho com o mes-
mo escore. Na prática, a ocorrência de múltiplas vizinhanças constitui um caso 
raro, particularmente se o vetor de características, X, contiver variáveis contínuas 
(Becker & Ichino, 2002).  

(2)
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No casamento, por meio de um raio r temos,

em que todas as unidades, cuja diferença entre os escores pi  e pj  seja menor que 
um raio r, são casadas.

Em ambos os métodos – vizinhança mais próxima e casamento radiano – repre-
sentando-se por Ni

C as unidades do grupo controle casadas (  ), e definindo-
se por , se  e  . Então, o efeito do tratamento em ambas as 
formulações é dado por: 

em que os pesos wj são definidos por  .

A variância será dada por:

O efeito do tratamento, dado pelo estimador de Kernel, será obtido por meio 
de:

(3)

|

(4)

(5)

(6)
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em que G( . )  é uma função de Kernel, e Kn é um parâmetro de espaçamento. 
Um estimador consistente das respostas, no grupo de controle, é dado por:

4.2  Métodos de Estratificação 

A construção dos escores baseia-se em um método de estratificação, no qual o 
efeito do tratamento é dado por:

em que I(q) é o conjunto de unidades no estrato q, enquanto Nq
T  e  Nq

C  repre-
sentam o número de unidades no grupo de controle e de tratamento, respectiva-
mente. Baseando-se na fórmula,

o efeito do tratamento será

Assumindo-se independência entre as observações no grupo de controle e de 
tratamento, a variância será dada por:

(7)

(8)

(9)

|
|

(10)
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5  RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO PDTI

O procedimento adotado para a identificação do efeito do programa PDTI de-
senvolveu-se nas etapas a seguir descritas. 

a) Teste de comparação de médias entre as empresas beneficiárias do tratamento 
e o amplo grupo de empresas da Pintec/2003, não beneficiárias do PDTI, as 
quais, porém, na pesquisa se declararam inovadoras, em produto ou processo, ou 
então possuírem projetos inovadores inacabados.

b) Estimação de um modelo probabilístico (probit) para a construção dos es-
cores pi e pj, no grupo (beneficiárias) e no controle (não-beneficiárias), a fim de 
identificar a probabilidade estimada de a empresa ser, ou não, beneficiária dos 
programas.

c) Seleção, para cada empresa beneficiária, de uma empresa não beneficiária mais 
próxima, com o objetivo de encontrar o grupo de controle mais ajustado possível 
formado por empresas gêmeas das beneficiárias.

Após a realização do matching, fez-se novamente o teste t para a comparação de 
médias entre os grupos balanceados. As variáveis explicativas selecionadas para o 
modelo probabilístico foram:

a) ln PO : logaritmo do número de pessoas ocupadas na empresa, para verificar  
o efeito do tamanho da empresa na probabilidade de ela participar do programa 
público;

b) ln Idade: logaritmo da idade, para evidenciar como a idade da empresa auxilia 
no seu comportamento inovador e na probabilidade de ela participar do progra-
ma de apoio à inovação;

c) Multis: dummy para multinacionais, cujo objetivo é identificar se a origem do 
capital é importante para explicar a participação da empresa no programa de 
apoio à inovação;

d) mktshare : participação da receita, da empresa, no setor de atividade econômica, 

(11)
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como indicador de competitividade nacional;

e) Expt-2 : dummy de exportação da empresa, defasada em dois períodos, como 
indicador de competitividade internacional4; 

f) Solven: grau de solvência da empresa, como variável de classe (foi utilizado 
como indicador financeiro da empresa); 

g)  : setor de atividade econômica da empresa que, a partir da Classificação 
Nacional das Atividades Econômicas (CNAE), codificada com três dígitos; e

h)  :  localização geográfica da empresa.

As variáveis dependentes a seguir (a e b), foram construídas a partir de critérios 
da Pintec – que, por sua vez, baseia-se no Manual de Oslo (OECD, 2005) –, os 
quais são especificados no Quadro 1. 

a) Gastos com Atividades de Inovação (GAI): a soma de toda e qualquer ativida-
de relacionada ao esforço da empresa em realizar inovação, como, por exemplo,  
atividades de P&D, aquisição de máquinas e de equipamentos, atividades de co-
mercialização e de treinamento (soma dos itens 1 a 7 do Quadro 1);

b) Gastos com Pesquisa e Desenvolvimento (GPD): a soma das atividades inter-
nas e externas de P&D, exclusivamente (itens 1 e 2 do Quadro 1).

QUADRO 1
Definições das atividades de inovação consideradas pela Pintec – 2003

Fonte: IBGE (2005, p. 20-21).

4 para Exp t-2 e Solven não foram apresentadas estatísticas descritivas, dado elas serem utilizadas como variáveis em 
classe.

(continua)
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QUADRO 1
Definições das atividades de inovação consideradas pela Pintec – 2003

Fonte: IBGE (2005, p. 20-21).

Especificando-se o modelo ajustado na forma, obtém-se:

Após a formação do grupo de controle, com a realização do matching, pode-se 
identificar, pela comparação das médias, se o fato de a empresa beneficiária par-
ticipar dos programas de fomento à inovação do governo faz que ela realize mais 
gastos em atividades de inovação. Conforme já apresentado, isso foi feito para os 
gastos em atividades de inovação (GAI) e para os gastos em P&D (GPD). 

Como um complemento dessa análise, depois do balanceamento via matching 
realizou-se uma regressão linear a fim de identificar os determinantes dos GAI e, 
em específico, os dos GPD, e, com isso, identificar a significância e a intensidade 
da variável indicadora de participação nos programas. 

(continuação)

(12)
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Os resultados apresentados na Tabela 3 evidenciam o fato de quase todas as 
diferenças serem significantes antes do pareamento, como no caso da amostra 
conjunta, à exceção de duas variáveis: o coeficiente de exportações e a relação de 
esforço em P&D (gastos com P&D/receita líquida de vendas).

TABELA  3
Teste t para comparação entre as médias das beneficiárias do PDTI e as 
médias das empresas não beneficiárias – 2003

Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas.
Elaboração: Ipea/Diset, a partir de dados fornecidos por: Pintec 2003/IBGE, PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, 
CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, Rais/MTE e Finep. 
* Significativa a 1%.
** Significativa a 5%.
*** Significativa a 10%
ns Não significativa.

Diferença de médias 

483,87 

6,13 

273.681.314,8 

75.265,84 

5,03 

5,96 

0,23 

12.311,47 

-3,85 

4.016,3 

0,96 

2,94 

0,14 

5,78 

Significância 

* 

*** 

* 

* 

* 

ns 

* 

* 

* 

* 

ns 

* 

* 

* 

Variáveis 

Pessoal ocupado 

Idade da empresa 

Receita líquida 

Produtividade do trabalho 

Coeficiente de exportações (R$) 

Coeficiente de importações (R$) 

Multinacionais 

Gastos com atividades de inovação (GAI) 

Gastos com atividades de inovação  (RLV) 

Gastos com P&D (GPD) 

Gastos com P&D/RLV 

Estoque de patentes 

% de funcionários com 3º grau 

 

Nº de empresas 

Média 
não PDTI 

83,06 

13,95 

15.249.782,79 

49.010,62 

7,46 

3,89 

0,12 

2.230,97 

11,05 

411,6 

1,0 

0,14 

0,10 

1,83 

4.715 

Média 
PDTI 

566,93 

20,08 

288.931.097,6 

124.276,46 

12,49 

9,85 

0,35 

14.542,44 

7,2 

4.427,9 

1,96 

3,08 

0,24 

7,61 

76 

Esse teste, porém, não possibilita a identificação dos efeitos do PDTI no com-
portamento das empresas beneficiárias. 

A segunda etapa desse primeiro procedimento consiste na estimação do modelo 
probabilístico. A Tabela 4 mostra o teste da razão de verossimilhança para a veri-
ficação da hipótese nula global, segundo a qual todos os coeficientes do modelo 
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são nulos, ou seja,  . O resultado desse teste mostra rejeição 
do modelo probit, com somente o intercepto, e valida pelo menos uma das vari-
áveis utilizadas no modelo.

Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas.
Elaboração: Ipea/Diset, a partir de dados fornecidos por: Pintec 2003/IBGE, PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, 
CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, Rais/MTE e Finep.

Efeito 

Pessoal ocupado 

Multis_2000 

 

Exportadora t-2 

Solvência da empresa 

Setor de atividade econômica 

Região geográfica 

Razão de verossimilhança 

Estatística qui-quadrado  
de Wald 

74,011 

0,078 

1,415 

0,515 

5,397 

39,82 

17,170 

253,306 

GL 

1 

1 

1 

1 

3 

11 

4 

22 

P-valor 

<0001 

0,779 

0,234 

0,473 

0,144 

<0001 

0,0018 

<0001 

Pseudo R2 0,3178 

O pseudo R2, obtido por meio da comparação da função de máxima verossimi-
lhança do modelo completo com a máxima verossimilhança do modelo com so-
mente o intercepto, foi de 31,78%. Isso indica um grau de explicação moderado 
de tal modelo, que é compatível com os objetivos do ajustamento do modelo e 
próximo ao valor do modelo anterior, com a amostra conjunta (33%).

Após a realização do matching, pode-se analisar, pela Tabela 5, a seguir, o efeito 
do PDTI, dado o conjunto de empresas beneficiárias e não beneficiárias estar 
pareado com características comuns e, dessa forma, poder ser comparado.

K
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Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas.
Elaboração: Ipea/Diset, a partir de dados fornecidos por: Pintec 2003/IBGE, PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE/Bacen, 
CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, Rais/MTE e Finep.   
* Significativa a 1%.
** Significativa a 5%.
*** Significativa a 10%
ns Não significativa

Variáveis 

Pessoal ocupado (unidade) 

Idade da empresa (ano) 

Receita líquida (R$) 

Produtividade do trabalho (R$) 

Coeficiente de exportações  

Coeficiente de  importações  

Multinacionais (%) 

Gastos com atividades de inovação (GAI)  

Gastos em atividades de inovação (RLV) 

Gastos com P&D (GPD) 

Gastos com P&D / RLV 

Estoque de patentes (unidade) 

Funcionários com 3º Grau (%) 

 (%) 

Diferença de medias 

38,48 

-0,99 

102.398.573,50 

16.314,52 

-5,75 

-3,68 

-0,15 

4.758,12 

1,01 

3.219,47 

0,54 

3,50 

0,05 

1,01 

Significância

*** 

ns  

ns  

ns  

** 

*** 

ns  

ns  

ns  

* 

ns  

* 

ns  

** 

Nº de empresas 

Média 
não PDTI 

1.138,8 

36,66 

366.610.286,7 

117.157.34 

18,77 

13,63 

0,57 

9.743,75 

3,43 

1.789,38 

0,96 

2,41 

0,21 

7,62 

53 

 

Média 
PDTI 

1.177,28 

35,67 

469.008.860,2 

133.471,86 

13,02 

9,95 

0,42 

14.501,87 

4,44 

5.008,85 

1,5 

5,91 

0,26 

8,63 

53 

Observa-se a perda de significância de algumas variáveis, tais como idade da em-
presa, receita líquida, produtividade do trabalho, gastos com atividades de inova-
ção, proporção de funcionários com 3° grau, entre outras. Entretanto, o número 
de funcionários, os gastos com P&D e o estoque de patentes permaneceram 
significativos após o balanceamento dos dados. 

Os resultados obtidos a partir da diferença de médias indicam que o grupo de be-
neficiárias e o grupo de controle possuem um número próximo de funcionários. 
No entanto, as empresas beneficiárias do PDTI apresentaram um aumento de 
64% nos gastos em P&D, e um aumento de 59% no estoque de patentes.
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Pela comparação das médias, após realização do matching, pode-se afirmar que 
participar do PDTI torna a empresa beneficiária mais propensa à realização de 
atividades de P&D. Desse modo, é possível inferir que o programa conseguiu 
atender seus objetivos, ou seja, os gastos públicos estimulam os gastos privados 
em atividades de inovação, e podem ser considerados complementares, e não 
substitutos.

Como um incremento dessa análise, depois do balanceamento via matching rea-
lizou-se a técnica da regressão linear (MQO), para identificar os determinantes 
dos gastos em atividades de inovação (GAI) e, em específico, dos gastos em ati-
vidades de P&D (GPD), cujos resultados são apresentados na Tabela 6.

Assim, a partir dos modelos de regressão MQO busca-se algum indicativo do 
sentido e da intensidade do efeito do PDTI nos gastos das empresas beneficiá-
rias.

Fonte: Elaboração da autora.

* Significativa a 1%.

** Significativa a 5%.

*** Significativa a 10%
ns Não significativa.

(  ) Desvio-padrão representado entre parênteses.

TABELA 6
Regressão linear com amostra pareada para GAI e GPD da amostra PDTI

Variáveis explicativas 

MQO com amostra pareada 

Intercepto 

 para PDTI 

 estoque de patentes 

 

 

R2 ajustado 

N 

 GAI 

Estimativa 

4,467 
(0,889) 

* 
0,771 

(0,491) 
ns 

0,571 
(0,224) 

** 
0,155 

(0,048) 
** 

0,384 

106 

GPD 

Estimativa 

2,42 
(1,366) 

*** 
1,119 

(0,575) 
** 

0,998 
(0,283) 

* 
0,119 

(0,054) 
** 

0,446 

106 

Com base nos dados apresentados na regressão linear, pode-se observar que o 
fato de a empresa realizar gastos em marketing determina em 11% o aumento do 
GPD, e um aumento de 1% no número de patentes, os quais estão associados a 
um aumento de 99% no GPD. 
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A dummy para PDTI é significante apenas no modelo que explica o GPD, e par-
ticipar de um programa de fomento à inovação faz que as empresas beneficiárias 
dobrem os gastos em P&D (2,03)5,  um resultado superior ao encontrado no 
primeiro procedimento (64%).

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mesmo que os incentivos fiscais à inovação sejam utilizados em diversos países 
como um dos principais instrumentos de política de fomento à inovação no 
mundo, no Brasil as maiores dificuldades, as quais justificaram a baixa demanda 
das empresas inovadoras pelo PDTI, referem-se à burocracia para a obtenção 
dos benefícios previstos. Como conseqüência disso, acentuou-se a falta de inte-
resse das empresas industriais em participar desse programa. Esse desinteresse 
agravou-se pela necessidade de apresentação de um plano plurianual de desen-
volvimento tecnológico, somada à necessidade de aprovação prévia para que as 
empresas pudessem usufruir dos incentivos fiscais.

No entanto, a partir do estudo empírico desenvolvido neste capítulo observam-
se resultados positivos para as empresas que tomaram os recursos do programa 
(mesmo que para pequeno número delas), embora tenha havido dificuldades na 
realização do programa.

Antes da realização do pareamento, os resultados do teste t, para a comparação 
das médias das firmas beneficiárias do PDTI com as das não beneficiárias desse 
programa, evidenciam que todas as diferenças são significantes, o que torna mui-
to difícil qualquer conclusão a respeito da validade do programa. Diante disso, 
a realização do matching no modelo tornou possível uma análise mais apurada 
sobre os efeitos do PDTI no desempenho das firmas dele participantes, já que 
o conjunto de firmas beneficiárias e o de não beneficiárias tornaram-se, nesse 
momento, comparáveis. 

Após o balanceamento dos dados, perdem a significância variáveis como: ida-
de da empresa, receita líquida, produtividade do trabalho, gastos com atividades 
inovadoras, proporção de funcionários com 3° grau, entre outras. Todavia, o nú-
mero de funcionários, os gastos em P&D e o estoque de patentes permaneceram 
significativos. 

Merece destaque o fato de, depois da realização do matching, as empresas gêmeas 
apresentarem um montante de gastos em atividades de inovação muito inferior, 
em média, ao do grupo de empresas beneficiárias. Esse resultado pode indicar, 
em certo sentido, que participar do PDTI auxilia positivamente o gasto das em-

5 por a variável dependente estar expressa em logaritmo, o percentual de impacto deve ser calculado a partir da 
seguinte expressão: [exp ( )-1]. Nesse caso, tem-se o seguinte cálculo [exp (1,117)-1] = 2,03.
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presas. Assim, verifica-se a presença do chamado efeito additionality.

Conclui-se, portanto, pelos resultados da regressão, que a dummy para o PDTI é 
significante apenas no modelo que explica GPD, e participar de um programa 
de fomento à inovação faz que as empresas beneficiárias dobrem os gastos em 
P&D (2,03); resultado esse superior ao encontrado na aplicação do primeiro pro-
cedimento de matching, mediante o qual se constatou um aumento de 64% entre 
o grupo de beneficiárias e o das não beneficiárias.

Por fim, cumpre sublinhar que este estudo almeja sua própria continuidade em 
investigações futuras, nas quais pretende avaliar outros programas de financia-
mento às atividades de inovação do Brasil, dada a hipótese de que podem trazer 
novas contribuições acerca dos efeitos de políticas públicas sobre o comporta-
mento das firmas.
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