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A maioria das 
empresas de grande 
porte devia gastar 
mais em P&D. Mas 
quanto mais? 
Anne Marie Knott 
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P&D não vai contribuir para os resultados. Os fato
res mais importantes são o alinhamento estratégico 
e uma cultura favorável à inovação". O problema é 
que também é difícil medir alinhamento estratégico 
e cultura — que dirá vinculá-los à rentabilidade ou ao 
valor de mercado. 

Daí a pesquisa e desenvolvimento ser um alvo fá
cil quando a empresa enfrenta a pressão para mos
trar resultados no trimestre. Já que a atividade é re
conhecida como despesa e não como ativo, um cor
te pode produzir a elevação imediata do lucro (e seu 
impacto negativo só será sentido dali a anos). Em 
trade-offs marginais entre investimentos em capi
tal físico, digamos, ou publicidade, cujo retorno é 
mais quantificável, a P&D sai perdendo. Em resposta 
à recente e prolongada recessão [em certas partes do 
mundo], empresas com faturamento superior a US$ 
100 milhões reduziram a intensidade da pesquisa e 
desenvolvimento (gasto em P&D dividido por recei
ta) em 5,6%, em média. Nessas mesmas empresas, a 
intensidade de capital caiu só 4 , 8 % ; já a da publici
dade subiu 3 ,4%. 

Um novo indicador da produtividade da pesqui
sa e desenvolvimento — que chamo de RQ, sigla de 

"research quotient", ou quociente de pesquisa — po
de mudar isso tudo. O RQ permite que a empresa cal
cule a eficácia de seu investimento em P&D em re
lação à concorrência e veja como variações no gasto 
com P&D afetam os resultados — e, mais importante, 
o valor de mercado da empresa. Meu estudo, que in
clui uma análise exaustiva de toda companhia de ca
pital aberto nos Estados Unidos — sugere que, se as 
20 maiores empresas negociadas em bolsas america
nas tivessem otimizado os gastos com P&D em 2010 
com o uso do método RQ, o aumento combinado em 
seu valor de mercado teria sido de incrível US$ 1 t r i 
lhão. Os benefícios a longo prazo são ainda maiores, 
pois o RQ também permite à empresa vincular mu
danças em estratégias, práticas e processos de P&D 
mais estreitamente com a rentabilidade e o valor. 

Essa é uma história que já presenciamos antes: 30 
anos atrás, indicadores de qualidade de W. Edwards 
Deming inspiraram o movimento da qualidade total, 
que revolucionou o modo como empresas fabricam. 
Creio que o RQ pode fazer o mesmo pela P&D — e 
que o retorno será ainda maior. 

Indicador 
O cálculo do RQ não envolve nenhuma grande no
vidade matemática. Economistas vêm calculando a 
produtividade do capital e do trabalho há anos — ou 
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seja, determinando o valor marginal de elevar uma 
ou outra. O mesmo método pode ser usado para de
terminar a produtividade da P&D, embora poucos 
analistas ou acadêmicos (talvez nenhum) o tenham 
feito para empresas isoladas. 

A equação define, basicamente, a relação entre 
insumos ("inputs", o que a empresa gasta) e resulta
dos ("output", sua receita). A fórmula normalmente 
considera dois custos, o de capital e o de mão de obra. 
Obviamente, não é só isso que determina a receita, e 
a maioria dos economistas diria que a equação po
deria ser ampliada a fim de incluir outro fator cru
cial: pesquisa e desenvolvimento. Com o uso de uma 
análise de regressão típica, o cálculo informa de mo
do muito preciso o quão produtivo cada fator de pro
dução é na geração de resultados. Revela, por exem
plo, em que medida um aumento de 1% no gasto com 
P&D elevaria a receita da empresa. 

Uma estimativa precisa do RQ examina milhares 
de empresas simultaneamente com o uso de softwa
re relativamente sofisticado. Já uma estimativa apro
ximada do RQ de uma única empresa pode ser feita 
em um programa de planilha normal usando dados 
históricos de fácil obtenção na maioria das grandes 
empresas — cifras de faturamento e gastos com ati
vo imobilizado, mão de obra e pesquisa (veja o qua
dro "A teoria por trás do RQ" para detalhes sobre o 
método). 

Tendo descoberto qual seu RQ — o quão eficaz 
sua empresa é na P&D —, é possível determinar o 
volume de gastos com P&D que produziria o máximo 
lucro. O cálculo envolve algo comum na matemática, 
a derivada parcial, que pode ser facilmente incorpo
rada numa planilha. É, em suma, um exercício de re
torno marginal — determinar em que ponto o gasto 
de uma unidade monetária a mais em P&D começa a 
reduzir a receita e a rentabilidade. 

Por que funciona 
Um bom indicador tem três propriedades: univer
salidade, uniformidade e confiabilidade. Uniformi
dade significa que é interpretado do mesmo modo 
em qualquer contexto; universalidade significa que 
é válido para toda entidade relevante (no caso, em
presas); e confiabilidade significa que suas projeções 
confirmam o que, segundo a teoria, deveria aconte
cer. O jeito mais fácil de explicar por que essas pro
priedades são importantes é mostrar por que outro 
critério normalmente usado para avaliar a eficácia da 
P&D — número de patentes — malogra na tarefa por 
não possuí-las. 

Primeiro, o número de patentes não é universal, 
pois nem toda empresa que faz pesquisa e desen
volvimento patenteia suas inovações. Aliás, se pe
garmos um ano qualquer, menos de 5 0 % das empre
sas envolvidas em P&D registra patentes. Além disso, 
mesmo entre as que patenteiam, poucas o fazem pa
ra toda inovação que produzem. Muitas vezes, a me
lhor maneira de proteger a propriedade intelectual 
é mantê-la em sigilo. Patentes tampouco são unifor
mes. Comparemos, por exemplo, o valor econômico 
da patente para copiar DNA com o de patentes que 
nunca são comercializadas ( 9 7 % delas). Em média, 
10% das patentes respondem por até 8 5 % do valor 
de todas as patentes. Por últ imo, um número maior 
de patentes não indica necessariamente lucro e valor 
de mercado maiores — resultado que empresas espe
ram com o investimento em P&D. 

Já o RQ exibe todas as três propriedades. O RQ é 
derivado inteiramente de dados financeiros padrão, 
para que possa ser calculado para qualquer empresa 
que faça P&D. E, já que o RQ é um quociente, sua in
terpretação é uniforme de uma empresa para outra, 
independentemente da moeda. Acima de tudo, o RQ 
é confiável. Confirma o que se espera que fizesse: (1) 
que empresas com RQ maior (as que se saem melhor 
na P&D) gastam mais em P&D do que empresas com 
RQ baixo; (2) que gastos com P&D acima do l imite 
ótimo identificado pelo RQ reduzem o valor de mer
cado da empresa; e (3) que empresas com RQ maior 
registram lucro e valor de mercado superiores para 
um dado conjunto de insumos. 

Com os colegas Carl Vieregger e James Yen, de
monstrei todos os três efeitos rigorosamente em to
da empresa de capital aberto nos EUA de 1981 a 2 0 0 6 . 
Nossa análise dos dados mostra que um aumento 
de 10% no RQ — ou seja, na produtividade da P&D 

— produz um aumento de 1,1% no valor de mercado. 

Benefício 
O uso do indicador RQ traz benefícios imediatos. 
Empresas — para não dizer analistas financeiros que 
seguem sua trajetória — podem, agora, identificar o 
retorno marginal da P&D e o nível de investimento 
em pesquisa e desenvolvimento que produz o maior 
valor de mercado. Como mostra o quadro "A oportu
nidade de 1 trilhão de dólares", o ganho obtido por 
aproximar mais a P&D de níveis ótimos sugeridos pe
lo RQ é enorme. 

Para a maioria das empresas, o RQ vai pedir um 
considerável aumento da verba de P&D. Algumas 
poucas, é claro, vão descobrir o oposto. Para atingir 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



o nível ótimo, a Pfizer teria de cortar o gasto com P&D 
ao ano em US$ 3 bilhões — cifra que seria liberada pa
ra o investimento em outras coisas, mais produtivas. 
Uma vez que a empresa adote o RQ como indicador 
padrão e alinhe seus gastos à luz do quociente, o va
lor de mercado deve subir depressa, já que a eleva
ção desse valor em geral se dá assim que expectati
vas sobre o desempenho futuro mudam. 

A longo prazo, o RQ vai melhorar a qualidade e a 
eficácia de iniciativas de P&D. Gestores serão capazes 
de determinar, por exemplo, se uma certa mudança 
na estratégia de pesquisa e desenvolvimento conduz, 
com o tempo, a um RQ maior ou menor. E, já que ad
quirem uma capacidade maior de medir o sucesso 
de iniciativas, gerentes e analistas serão capazes de 
avaliar melhor a qualidade das decisões de gestão de 
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empresas e começar a entender quais práticas de P&D 
criam o maior valor nesse ou naquele contexto. 

Já que a ferramenta é nova e ainda não é usada 
por muitos, não posso fazer afirmações conclusi
vas sobre que práticas e processos melhoram o RQ. 
No entanto, um estudo da National Science Founda
tion que fiz com Bruno Cassiman, da IESE Business 
School, sugere três insights preliminares: 

R Q s o b e c o m a a m p l i t u d e d a s operações d e 

u m a e m p r e s a . Há correlação positiva entre o RQe 
o número de mercados servidos pela empresa fora 
de sua região de origem (amplitude de exportação), o 
número de instalações de atividades de P&D (ampli
tude técnica) e o número de linhas de produtos (am
plitude de produtos). 

P e s q u i s a n a e m p r e s a s u p e r a P&D t e r c e i r i z a 

d a . Há correlação negativa entre o RQ e a P&D em co
operação; a correlação entre RQe P&D é maior para a 
P&D interna do que para a externa. 

RQ v a r i a s e g u n d o t i p o d e inovação. Há cor

relação positiva entre o RQ e a inovação em produ
tos (versus processos). Além disso, o RQ é maior em 
empresas que fazem inovação incremental (novida
de para a empresa) em vez de inovação radical (novi
dade para o mundo). E há correlação positiva entre o 
RQe inovações organizacionais que complementam 
inovações em produtos. 

Embora úteis, esses insights não revelam por que 
ou como agem para melhorar a produtividade da 
P&D. Isso posto, gestores — e analistas — que usam 
o RQ serão capazes de antever muito do que deveria 
acontecer com a cotação das ações de uma empresa 
qualquer em resposta a mudanças na estratégia e na 
prática da gestão. O caso da Trimble Navigation dá 
um exemplo interessante. 

A empresa foi fundada em 1978 para criar produ
tos de posicionamento e navegação baseados na tec
nologia LORAN (e, posteriormente, GPS). Embora o 
mercado inicial da Trimble fosse o de aplicações mi
litares para as quais a tecnologia fora originalmente 
projetada, a empresa rapidamente aplicou a tecnolo
gia a mercados comerciais, como o de levantamento 
topográfico e navegação marítima. 

O lucro líquido da Trimble cresceu relativamen
te depressa de 2 0 0 0 a 2007. Já em 2 0 0 9 sofreu uma 

queda brusca, em grande parte devido à recessão. A 
queda de 5 4 % no lucro da Trimble não destoava do 
declínio médio (62%) para empresas americanas de 
capital aberto. Mas a Trimble não conseguiu se recu
perar. O lucro líquido médio de empresas america
nas é, hoje, 8 ,5% maior do que o pico pré-recessão; já 

o da Trimble continua 27% abaixo da máxima. 
A trajetória do RQ da Trimble traz uma possível 

explicação para o prolongado declínio. O RQda Trim
ble subiu sem parar até 2 0 0 4 — o pico do RQ prece
deu o pico do valor de mercado em cerca de três anos 
e o aumento do lucro líquido em cerca de quatro anos. 
Em 2 0 0 4 , no entanto, o RQda Trimble caiu 4 0 % . Três 
anos depois, o valor de mercado despencava; no ano 
seguinte, a rentabilidade sofria um golpe. 

A queda no RQ pode ser vinculada a mudanças 
na estratégia da Trimble. Durante a década de 1990, 
a Trimble criou e patenteou muitas tecnologias, che
gando ao pico de 94 patentes em 1997. Além disso, a 
Trimble ampliava rapidamente os mercados de pro
dutos nos quais a tecnologia era aplicada, de acordo 
com a seção "Company History" do site da empresa. 
Em 2 0 0 0 , contudo, a empresa parece ter abandona
do a estratégia de desenvolvimento interno em favor 
de aquisições. Essa mudança é registrada na página 
com a trajetória da empresa (até 2 0 0 0 , o resuminho 
de cada ano descrevia um desenvolvimento tecno
lógico; depois de 2 0 0 0 , não há menção a avanços em 
tecnologia, só a aquisições) e pelo declínio em pa
tentes obtidas por ano (número que caiu para quase 
zero). Um analista sagaz poderia captar um ou am
bos os padrões, mas sem o RQ seria difícil dizer se a 
mudança na estratégia aumentou ou destruiu valor. 
Usando o RQ, um gerente ou analista poderia facil
mente ver que a mudança veio destruir valor. 

Promessa 
A princípio, o RQ pode ser visto com desconfiança — 
hostilidade até — em muitas empresas; pode ser vis
to como instrumento a ser usado pela comunidade 
de P&D para rechear os próprios cofres. Mas o receio 
de fornecer outro indicador que gestores de empre
sas poderiam usar indevidamente não deve superar 
os consideráveis benefícios que o RQ pode trazer a 
longo prazo. 

Melhorar operações de produção cria valor, mas a 
pesquisa e desenvolvimento é um motor fundamen
tal do crescimento econômico e social. Se um núme
ro suficiente de empresas adotasse o RQ e alinhasse 
seus gastos com P&D e estratégias à luz disso, deverí
amos ver um avanço sistemático na eficácia geral da 
pesquisa e desenvolvimento em empresas. O bene
fício para todos nós seria notável. 

Anne Marie Knott é professora de estratégia na Olin 
Business School (Washington University), nos EUA, e di

retora do Berkeley Research Group, no estado da Califórnia. 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 90, n. 5, p. 40-45, maio 2012.




