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1. INTRODUÇÃO 

Em relação às economias desenvolvidas e em desenvolvimento, a literatura destaca o 

papel da globalização econômica, investimento em P&D, PIB, desenvolvimento financeiro e 

capital humano como catalisadores para a inovação tecnológica a nível nacional (Sarker & 

Serieux, 2022; Zia et al., 2021). O inverso também é verdadeiro, uma vez que os índices 

socioeconômicos tendem a melhorar à medida que os avanços tecnológicos são incentivados 

no país (Jahanger et al., 2022). 

A literatura também apresenta o Investimento Estrangeiro Direto (IED) como um 

catalisador para o desenvolvimento econômico nacional, pois pode estimular o investimento 

nativo, facilitar a transferência tecnológica e aumentar o desenvolvimento do capital humano 

(Haq, 2022). Por extensão, a interação entre os fluxos de IED e a capacidade de absorção das 

empresas nacionais tende a configurar um elemento essencial para o desenvolvimento dos 

ecossistemas nacionais de inovação (Khachoo et al., 2018; Zheng et al., 2020). 

A inovação é uma das vantagens competitivas mais importantes do século XXI 

(Chatzoglou & Chatzoudes, 2018; Kirca, 2012; Nader, 2015). Os países, assim como as 

empresas, estão interessados em estimular mais atividades inovadoras e se beneficiar dos 

resultados, como renda, empregos, lucros, prestígio, entre outros. Nesse contexto, o IDE é 

uma das ferramentas mais importantes para fomentar a inovação nos países anfitriões, prática 

viabilizada principalmente por EMNs de países emergentes ou avançados. 

Há necessidade de saber se os investimentos estrangeiros são benéficos para as regiões 

específicas do país anfitrião em que as EMNs atuam por meio de suas subsidiárias. Portanto, a 

questão de pesquisa para cumprir esse objetivo deve ser “Áreas que mais recebem IED 

apresentam maior incidência de invenções?”. Serão distinguidos entre dois grupos, sendo o 

primeiro de patentes de invenção e o outro de modelos de utilidade e certificados de adição. 

Portanto, em suma, a presente investigação visa entender se os investimentos estrangeiros 

diretos desenvolvem mais invenções em um município, controlando pelos índices 

socioeconômicos regionais relevantes. 



  

 

Nesta pesquisa atual, a robustez dos dados foi testada e a amostra foi caracterizada de 

acordo com uma série de testes, como Hausman (Colombo, 2019) para verificar se a melhor 

opção era o uso de efeitos fixos ou aleatórios, Wooldridge para autocorrelação 

(WOOLDRIDGE, 2010), C-Statistics para endogeneidade (Chakrabarti & Bhaumik, 2015), 

fator de inflação de variância (VIF) para multicolinearidade, Pesaran para dependência 

seccional cruzada (Pesaran & Hsiao, 2004) e Wald modificado para heterocedasticidade 

(Laskar & King, 1997). O modelo de regressão escolhido foi principalmente TOBIT por 

causa do conjunto de dados de painel finito com muitos valores nulos (Amemiya, 1984; 

McDonald & Moffitt, 1980; Stewart, 2009). 

2. DESENVOLVIMENTO 

Para avaliar com precisão o objetivo e as hipóteses, a variável independente deve ser o 

índice de IDE para cada região estudada, defasado em um ano para garantir que os efeitos 

sejam sentidos pelos processos de invenção e inovação a jusante. As variáveis dependentes 

são duas, e cada uma delas engloba uma das hipóteses postuladas, que são o número de 

depósitos de patentes de invenção e a soma dos depósitos de modelos de utilidade e 

certificados de adição. A primeira representa um índice de invenções de alta intensidade e a 

segunda foi escolhida para ser uma proxy de invenções de baixa intensidade para cada 

município no período estudado. Portanto, as únicas variáveis restantes a serem escolhidas são 

as variáveis de controle, ou seja, neste caso, são índices territoriais que influenciam 

individualmente a variável dependente. 

As variáveis de controle julgadas pertinentes (Moura et al., 2019; Silva et al., 2018; 

Viana et al., 2018) são o PIB per capita (gdppcreal); renda média aferida tendo como base o 

salário mínimo (wage); densidade populacional (dens); número de empregos formais (jobs); o 

percentual que o agronegócio (agriratio) e a indústria (indratio) representam para o valor total 

produzido para a região; e índices de saúde (fjdmhealth), educação (fjdmeduca) e 

salário/emprego (fjdmwageandjobs). A regressão está estruturada da seguinte forma: 

𝑝𝑎𝑡_𝑝𝑖𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐹𝐷𝐼𝑡 − 1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 +⋯+ 𝛽10𝑋10𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

𝑝𝑎𝑡_𝑚𝑢𝑐𝑎𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐹𝐷𝐼𝑡 − 1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 +⋯+ 𝛽10𝑋10𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

 O banco de dados utilizado para embasar esta pesquisa foi construído com 

contribuições do Laboratório de Economia Regional e Mudanças Estruturais Sustentáveis 

(ERMES-UFSCar) compilados e os depósitos de patentes de cada um dos 645 municípios do 



  

 

estado de São Paulo para os anos de 2010-2016 foram obtidos principalmente do Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O modelo TOBIT foi escolhido e aplicado como 

meio de controlar ou minimizar os fenômenos observados no conjunto de dados. 

Apesar de tudo isso, devido às características do conjunto de dados, houve a 

necessidade de tratamento dos dados, então foi feita uma normalização para padronizar todos 

os índices, apesar de seus valores absolutos. Outra alternativa testada foi aplicar o logaritmo 

natural aos resultados normalizados, criando um comportamento mais fluido nos dados. Em 

seguida, os testes e regressões descritos foram repetidos uma vez para cada conjunto de dados, 

gerando a Tabela 1. Esses conjuntos de dados tiveram a saída de seus testes mais adequada 

estatisticamente que o “original” (primeiro) com nível de significância de 1% e, portanto, os 

coeficientes obtidos são mais confiáveis. 

Tabela 1- Resultados de regressão TOBIT para os conjuntos de dados de logaritmo normalizado e natural 

TOBIT Logaritmo natural 

Variáveis (1) (2) 
 TOBIT-PI TOBIT-MU_CA 

FDIt-1 0,204*** 0,208*** 
 (0,0164) (0,0165) 

GDPPCREAL -0,00991 0,363 
 (0,396) (0,398) 

DENS 1.432*** 1.565*** 
 (0,232) (0,233) 

WAGE 2.043*** 1,015 
 (0,708) (0,712) 

JOBS 3.175*** 2.682*** 
 (0,229) (0,230) 

INDRATIO -5.490*** -5.044*** 
 (0,914) (0,918) 

AGRIRATIO -1,548** -2.544*** 
 (0,637) (0,640) 

FJDMHEALTH 2.231*** 1,984** 
 (0,767) (0,770) 

FJDMEDUCA 2.526*** 3.244*** 
 (0,744) (0,748) 

FJDMWAGEANDJOBS 0,348 0,398 
 (0,566) (0,568) 

Constante 1.912 -2.412 
 (2.446) (2.458) 

Observações 3.870 3.870 



  

 

Erros padrão entre parênteses *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

Fonte: Arquivos do autor 

O último conjunto, escolhido pela robustez de seus dados, utiliza o logaritmo natural 

das variáveis normalizadas e, como pode ser visto na Tabela 1, os coeficientes para a 

intensidade das invenções são estatisticamente relevantes ao nível de 1% de significância e 

têm erros padrão associados muito baixos, tornando-se, portanto, a regressão estatística mais 

adequada para os fenômenos estudados. De acordo com essa regressão, o investimento 

estrangeiro direto tem impacto positivo tanto na produção de invenções de baixo nível quanto 

de alto nível, representadas pelos índices de depósito de patentes. A maioria das variáveis de 

controle também tem uma relação positiva e relevante com as variáveis dependentes, com 

exceção do PIB per capita e da FIRJAN para salário e empregos para ambos, e salário apenas 

para invenções de baixa intensidade. 

Em suma, o IDE influencia significativamente a produção de invenções de alta e baixa 

intensidade. Densidade populacional, índice de saúde, índice de educação e número de 

empregos têm influência positiva e significativa no comportamento dos depósitos de patentes. 

A relação indústria e agronegócio tem influência negativa relevante e os demais não têm 

importância estatística. A única variável que influencia uma e não a outra é o salário médio 

pago aos trabalhadores, esse índice é relevante para invenções de alta intensidade e não para 

invenções de baixa intensidade. 

3. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS 

A regressão TOBIT resultou em uma causalidade positiva e relevante entre o IDE e os 

depósitos de patentes de invenção, ou seja, quando empresas multinacionais (EMNs) 

investem em determinada região, é mais provável que haja um aumento na produção de 

invenções na mesma região. Quando se trata de invenções de baixa intensidade (modelos de 

utilidade e certificados de adição), houve resultados mistos ao longo do estudo, mas a mais 

confiável das três regressões estatísticas também apresentou uma relação positiva e relevante 

com a variável dependente (intensidade da invenção). Em suma, o IDE influencia 

significativamente a produção de invenções de alta e baixa intensidade. Densidade 

populacional, índice de saúde, índice de educação e número de empregos têm influência 

positiva e significativa no comportamento dos depósitos de patentes. 
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