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RESUMO  

Este trabalho tem como objetivo analisar o impacto dos investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e 

em Despesas de Capital (Capex) no crescimento das vendas e aumento do lucro das empresas pertencentes ao 

setor automobilístico. É cada vez maior a importância desses investimentos para as empresas, pois se sabe que 

uma das principais bases para a indústria automobilística é, tradicionalmente, a inovação, e sua dinâmica é 

função direta do investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Para realizar esta pesquisa, o método de 

pesquisa empregado consistiu na aplicação de dois modelos de Regressão Linear Múltipla (RLM), tendo como 

base de dados o relatório do The 2018 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, considerando um total de 144 

empresas, com a finalidade de verificar a significância dos investimentos em P&D e em Capex no crescimento 

das vendas e aumento do lucro. Os resultados apontam que os investimentos em P&D e em Capex para as 

empresas do setor estão fortemente correlacionados tanto com as vendas como com os lucros das firmas e, dessa 

forma, constituem-se fator essencial para o sucesso da dinâmica das empresas. 

Palavras-chave: Investimentos, P&D, Capex, Indústria automobilística, Inovaçao. 

 
ABSTRACT 

The objective of this work is to analyze the impact of R&D and Capital Expenditures (Capex) on sales growth 

and the increase in the profits of companies belonging to the automotive sector. The importance of these 

investments for companies is increasing, since one of the main bases for the automobile industry is traditionally 

innovation, and its dynamics is a direct function of R&D investment. In order to carry out this research, the 

employed research method consisted in the application of two models of Multiple Linear Regression (MLR), 

based on the report of The 2018 US Industrial R&D Investment Scoreboard, considering a total of 144 

companies, for the purpose to verify the significance of R&D and Capex investments in sales growth and profit 

growth. The results show that investments in R&D and Capex for companies in the sector are strongly correlated 

with both sales and profits of firms and thus are an essential factor for the success of business dynamics. 

Keywords: Investments, R&D, Capex, Automobile industry, Innovation. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Diante da grande competitividade do cenário econômico atual, em que as empresas estão sempre 

visando superar as suas concorrentes, qualquer desvantagem pode representar uma perda nos faturamentos. 

Então, as grandes empresas têm apostado em inovação por meio de investimentos em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) para conseguirem maior destaque no mercado. 

Sabe-se que a inovação pode ser um ponto chave para se atingir esse diferencial, fazendo com que as 

empresas tenham características únicas e que possam estar na vanguarda da comercialização de certos produtos e 

técnicas.  

Tem se destacado o tema “inovação” em uma perspectiva cada vez mais evidente no debate acadêmico. 

Assim, parte do sucesso das empresas apresenta-se como um fator dependente de suas dinâmicas tecnológicas, 

sendo estas dependentes ainda mais de investimentos específicos em Pesquisa & Desenvolvimento – P&D 

(HALL, LOTTI E MAIRESSE, 2012). 

Conforme Varian (2006) é notória a importância dos investimentos em P&D na performance das 

empresas. Todavia, a limitação de recursos e o longo prazo no retorno de tais investimentos podem oferecer um 

custo de oportunidade nestes recursos, especialmente para as empresas com baixa dinâmica tecnológica. Em 

contrapartida, os investimentos destinados ao aumento do estoque de capital (Capex), representado pela 
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aquisição de máquinas e tecnologias já existentes, podem oferecer um rápido desempenho nas firmas, 

especialmente quando se analisa no curto prazo. 

Assim, as estratégias das empresas são afetadas por essa temporalidade do retorno e pela performance 

relativa, de maneira que ambos fatores reforçam a tomada de decisão em distribuir os recursos em diferentes 

estratégias, sem que estas se configurem concorrentes nos investimentos. Dessa forma, tais investimentos, de 

curto e de longo prazo, apresentam um padrão complementar e não concorrem entre si, sustentando e 

contribuindo para a trajetória construída pela empresa (HALL, LOTTI E MAIRESSE, 2012). 

Então, se faz relevante analisar o quanto os investimentos em P&D e em Capex impactam nas vendas e 

nos lucros das empresas. Portanto, a presente pesquisa se justifica por conta da atualidade do tema, do crescente 

volume financeiro de investimentos empregados pelas empresas e da importância do setor automobilístico para a 

economia do país.   

Em relação aos objetivos da pesquisa, esse estudo busca analisar os impactos dos investimentos em 

P&D e em Capex no desempenho econômico e financeiro de empresas pertencentes ao setor automobilístico, e 

ao final do trabalho, responder questões como: Qual o retorno obtido pelas empresas por meio dos investimentos 

em P&D? E qual o retorno dos investimentos em Capex? Investir em Capex é uma melhor alternativa para 

aumentar o faturamento? Qual das duas estratégias representa um maior aumento no número de vendas e lucro?  

Para isso, utilizou-se a base de dados do The 2018 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Este 

relatório é publicado anualmente, e fornece o ranking das empresas com o maior volume de gastos em P&D. 

Para testar as hipóteses do modelo teórico, foi empregada a metodologia de regressão linear múltipla tomando 

uma amostra de 144 empresas, conforme disponibilidade dos dados. As evidências encontradas dão suporte às 

recentes pesquisas, de forma que tais investimentos são necessários para a construção de uma  trajetória de 

sucesso mercadológico para as empresas automobilísticas. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Inovação e a indústria automobilística 

 

Com a necessidade de alcançar destaque no cenário econômico, as empresas buscam meios ou 

alternativas que as possibilitem obter uma posição vantajosa em relação às concorrentes. Para isso uma empresa 

precisa oferecer um produto ou processo que a diferencie das demais, podendo alcançar tal objetivo através da 

implementação de novas técnicas ou tecnologias no mercado. A partir daí surge o conceito de inovação e sua 

relação com as empresas. 

Conforme o Manual de Oslo (2006), inovação pode ser definida como a implantação de um produto 

(bem ou serviços) novo ou consideravelmente melhorado, destinado ao consumidor final, ou também essa 

inovação pode se dar nos processos internos da empresa, seja nos métodos de marketing, ou nos processos de 

produção, ou nas práticas de negócio, ou na organização do local de trabalho, ou nas relações externas. 

Ainda, segundo o manual, inovação pode ser divida em quatro tipos principais: de produto, de processo, 

de marketing e organizacional. A inovação de produto caracteriza-se pela introdução no mercado de um novo 

produto, ou um já existente, porém significativamente melhorado no que concerne suas características ou usos 

previstos. Inovação de processo é a implantação de um método de produção ou distribuição novo ou 

consideravelmente melhorado. Inovação de produto e processo estão estreitamente ligados inovação tecnológica. 

Já a inovação de marketing consiste em mudanças consideráveis na concepção do produto ou em sua 

embalagem. A inovação organizacional é tida como uma implementação de um novo método organizacional nas 

práticas de negócios da empresa, nos locais de trabalho ou nas relações externas. 

Visto o conceito de inovação, pode-se evidenciar que a mesma e o desenvolvimento tecnológico estão 

estreitamente relacionados, e são fomentados à medida que surgem as demandas e necessidades tanto das firmas 

quanto da sociedade. Ou seja, tecnologia depende da economia, pois só existe desenvolvimento tecnológico se o 

mercado demandar novos produtos ou serviços. Logo, desenvolvimento econômico surge a partir de inovações, 

seja através da implantação de um novo bem, ou novas combinações de tecnologias já existentes para aprimorar 

um produto ou serviço, por exemplo; podendo assim gerar até mesmo a criação de novos mercados. 

(SCHUMPETER, 1982 apud CALLIGARIS e TORKOMIAN, 2002). 

A indústria automobilística, ao longo de toda sua história, sempre esteve fortemente ligada ao processo 

de inovação. No século XX, a maioria dos veículos eram movidos a vapor ou a energia elétrica, porém no ano de 

1885, o alemão Karl Benz, desenvolveu o primeiro veículo com propósito comercial. O veiculo tinha três rodas e 

possuía um motor a gasolina com potência de 0,8cv, podendo atingir 18km/h. Cerca de um ano depois, Gottlieb 

Daimler, inventou um veiculo que tinha quatro rodas e com motor de combustão interna podendo alcançar 

16km/h (BARQUETTE, M. L. M; COSTA, D. M, 2017). Percebe-se que no curto período de um ano, o 

automóvel passou por um processo de inovação que modificou a concepção dos veículos, sendo o padrão de 4 

rodas usado até hoje. 
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As inovações se deram também nos processos de fabricação desde o surgimento das primeiras 

montadoras, onde após a Primeira Guerra Mundial surgiram as linhas de produção mais baratas e fabricações em 

série. 

No cenário atual, as mudanças tecnológicas continuam fazendo parte da indústria automobilística. 

Inovações tecnológicas, tanto na produção quanto para incrementar os veículos têm sido de grande importância 

para o mercado, como por exemplo, introdução de novos materiais, computadores de bordo, airbags, GPS, 

sistemas inteligentes com conectivade à internet, tecnologias de propulsão, até dispositivos para redução de 

poluentes, entre outros. Segundo Carvalho (2008), nas ultimas décadas, no que diz respeito à tecnologia, a 

indústria automobilística tem sido marcada por três características: o aumento tendencial nos gastos com P&D, 

ampliação na obtenção do numero de patentes, e um elevado crescimento na utilização de microeletrônica nos 

processos de produção, como no veículo em si. Esse padrão é caracterizado por grandes empresas 

automobilísticas que disputam entre si o domínio das novas tecnologias e do mercado. 

Devido à alta competitividade do cenário econômico atual, as empresas do setor automobilístico 

buscam através da inovação, com o acumulo de capacidades já existentes e introdução de novas tecnologias, 

alcançar destaque em relação às concorrentes no mercado. Essa demanda do mercado por inovação, fez com que 

tal setor se estabelece mundialmente e com grande relevância para o desenvolvimento tecnológico da sociedade. 

 

2.2 Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

 

 Uma parte do processo inovativo consiste em pesquisas, que de acordo com cenário econômico atual, 

são incentivadas pelas firmas ou pelo Estado que investem recursos com a intenção de se obter um retorno 

satisfatório. Essas pesquisas tem por objetivos ajudar no desenvolvimento de novos produtos ou no 

melhoramento de processos, e eventualmente quando essas pesquisas atingem seus objetivos, ou seja, resultam 

no desenvolvimento ou aprimoramento de um produto, pode-se dizer que houve um processo de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D), uma importante etapa dentro do processo inovativo (SILVA, SILVA e LEAL, 2018). 

 P&D é o emprego de forma sistêmica do trabalho criativo, a fim de agregar conhecimento, bem como a 

utilização desse conhecimento para desenvolvimento tecnológico e novas aplicações (Manual de Frascati, 2002). 

Nos estabelecimentos onde ocorre o investimento em P&D, os conhecimentos provenientes das pesquisas são 

agregados aos conhecimentos já existentes, para que se possibilite não somente criar novas tecnologias mas 

também para incrementar as que já são utilizadas. 

 De acordo com o Manual de Frascati (2002) o termo P&D abrange três atividades: a pesquisa básica, a 

pesquisa aplicada e o desenvolvimento experimental.  A pesquisa básica consiste em estudos experimentais ou 

teóricos, com o objetivo de adquirir conhecimentos básicos sobre determinados fenômenos e fatos observáveis, 

porém sem o compromisso de ter aplicação prática. A pesquisa aplicada também tem por objetivo ganhar 

conhecimento sobre determinado objeto de estudo, mas esse tipo de pesquisa é direcionada a um objetivo 

prático. Por fim, o desenvolvimento experimental, que consiste em trabalhos executados de forma sistêmica a 

partir dos conhecimentos adquiridos nas pesquisas para a produção e execução do produto ou procedimento 

desejado. 

 A tabela a seguir apresenta um ranking com as dez empresas do setor automobilístico que mais 

investiram em P&D no ano de 2018 (números retirados da base de dados do R&D scoreboard) em que a alemã 

Volkswagen lidera o ranking. 

 

Tabela 1 – As dez companhias automobilísticas que mais investiram em P&D em 2018 

 
Fonte: Autoria própria (2019). 

 

 

 

 

Ranking Companhia País Indústria P&D 2017/18 (€mn)

1 VOLKSWAGEN Alemanha Automóveis e peças 13135,0

2 DAIMLER Alemanha Automóveis e peças 8663,0

3 TOYOTA MOTOR Japão Automóveis e peças 7859,6

4 FORD MOTOR EUA Automóveis e peças 6670,6

5 BMW Alemanha Automóveis e peças 6108,0

6 GENERAL MOTORS EUA Automóveis e peças 6086,9

7 ROBERT BOSCH Alemanha Automóveis e peças 5934,0

8 HONDA MOTOR Japão Automóveis e peças 5396,8

9 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES Holanda Automóveis e peças 4282,0

10 NISSAN MOTOR Japão Automóveis e peças 3661,9
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2.3 Investimentos em Despesas de Capital (Capex) 

 

 Despesas de capital, também conhecida por CAPEX (Capital Exepndtures) significa a quantia destinada 

para aquisição ou melhoria de bens de capital em uma determinada empresa, ou seja, é a quantidade de 

investimentos que foi realizado para obtenção ou melhoria de equipamentos e instalações com o objetivo de 

manter o negócio em funcionamento (MARAR, 2011). 

 Segundo Motta e Calôba (2001, p.182), os investimentos em Capex podem abranger aquisição de 

imóveis (terrenos, prédios administrativos, prédios industriais), construções de áreas físicas, aquisição de 

equipamentos, concepção da empresa, imobilizações intangíveis e despesas pré-operacionais. 

 

2.4 Modelo de Regressão Linear Múltipla (RLM) 

 

Regressão linear múltipla é um conjunto de técnicas estatísticas que serve para avaliar a relação entre 

uma variável dependente com diversas variáveis explanatórias.  

Grande parte dos problemas não pode ser bem resolvida, de forma confiável, relacionando apenas duas 

variáveis, então um melhor modelo de previsão para esses casos seria relacionar uma variável dependente 

(resposta) com mais de uma variável independente (explanatória). Por exemplo, uma forma coerente de prever as 

vendas de uma empresa pode ser feita considerando o número de funcionários no setor de vendas e o tanto que 

foi gasto com propagandas (LARSON E FARBER, 2010, p.427). 

Com a regressão linear múltipla obtém-se a equação o plano que descreve a relação matemática entre a 

variável resposta e as variáveis independentes que compõem o sistema. Com essa equação pode-se entender os 

principais padrões de associação e correlação entre as variáveis, e assim aplicar de forma a conseguir prever 

valores para a variável dependente a partir dos valores das variáveis independentes (PINDYCK E RUBINFELD, 

2005). 

A equação da regressão linear é descrita por: 

 

𝑦𝑖 =  𝛽1 +  𝛽2𝑥𝑖2 + 𝛽3𝑥𝑖3 + … + 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑘 +  𝑒𝑖                    Equação 1 

 

Onde 𝑦𝑖  é a variável dependente; 𝑥𝑖2, 𝑥𝑖3, … , 𝑥𝑖𝑘 são as variáveis independentes; 𝛽1 é a constante, ou o 

ponto onde a reta intercepta o eixo ortogonal; 𝛽2, 𝛽3, . . . , 𝛽𝑘 são os parâmetros, coeficientes padronizados da 

regressão; 𝑒𝑖 é o erro, significa a diferença entre os valores obtidos e esperados. Ainda, o coeficiente 𝛽𝑘 mede o 

efeito da variação do valor de 𝑥𝑖𝑘 sobre o resultado predito de 𝑦𝑖 . Por fim, quando as variáveis independentes 

forem zero, 𝑦𝑖  será igual a 𝛽1  (PINDYCK E RUBINFELD, 2005). 

 

2.5 Análise de Variância- ANOVA 

 

Segundo Casella (2010), a ANOVA, pode ser definida, de forma simples, como um método de 

estimação das médias de diversas populações, frequentemente assumidas como normalmente distribuídas.  

Para Souza (1998), a análise de variância é essencialmente um processo aritmético que visa decompor 

uma soma de quadrados em componentes estatisticamente independentes associados a fontes de variação 

perfeitamente identificas. 

A ANOVA é um teste que contempla um conjunto de situações experimentais e procedimentos 

estatísticos para a análise de respostas quantitativas de unidades experimentais (Devore, 2006). Ainda, a análise 

da variância expressa uma medida da variação total em um conjunto de dados, como uma soma de termos, cada 

um dos quais é atribuído a uma fonte ou causa específica. 

 

 

3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

3.1 Amostra de dados 

 

Os dados utilizados neste trabalho consistem em 144 empresas do setor automobilístico, conforme as 

informações disponíveis no The 2018 EU Industrial R&D Investment Score Board (European Commission, 

2019). Esses dados são tabulados pela Comissão Europeia e fornecem informações técnicas e financeiras das 

principais corporações no mundo, com informações sobre seus balanços financeiros anuais disponibilizados por 

cada empresa, segundo o relatório de balanço anual de cada empresa. Os dados são referentes ao ano de 2018, e 

foram publicados em janeiro de 2019. 

 

3.2 Aplicação do primeiro modelo de regressão linear múltipla 

 

Com o objetivo de verificar a existência de uma relação entre as variáveis Vendas, investimentos em 

P&D e investimentos em Capex, aplicou-se o modelo de regressão linear múltipla, onde “P&D” e “Capex” são 
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as variáveis explanatórias e “Vendas” a variável dependente. Através do software Excel, na ferramenta 

Regressão, os parâmetros foram estimados, obtendo uma equação no seguinte modelo: 

 

Vendas =  β1 (P&D) + β2 (Capex) + α                              Equação 2 

 

3.3 Aplicação do segundo modelo de regressão linear múltipla 

 

Já na segunda regressão, a variável dependente é “Lucro”, e as variáveis independentes continuam 

sendo P&D e Capex, como no modelo anterior, e pode ser escrita da seguinte forma: 

 

                                   Lucro =  β1 (P&D) +  β2 (Capex) + α                              Equação 3 

 

Tanto na Equação 2 como na Equação 3, β1 e β2 representam os coeficientes angulares dos 

investimentos em P&D e Capex, respectivamente, considerando que a variável dependente no primeiro caso é 

Vendas e no segundo é o Lucro. Por fim, o coeficiente linear está representado pela letra α.  

 

3.4 Análise da Variância (ANOVA) para P&D e Capex 

 

Aplicou-se o teste Análise de Variância - Fator Único, também por meio do software Excel, na guia 

Dados, opção Análise de Dados, ferramenta Anova: fator único, para verificar o comportamento das médias 

tanto para os investimentos em P&D e em Capex, quanto para as vendas e lucros das firmas, e para testar as 

hipóteses de existência ou não de relação significativa entre os dois tipos de investimentos em relação às vendas 

e lucros das firmas. Os testes estatísticos considerados dos testes de hipóteses foram: Stat t, Valor-P e Intervalo 

de Confiança. Para estes testes, foram desenvolvidas as hipóteses para os dois modelos em análise. 

 

• H0 = existe relação significativa entre os investimentos em P&D e em Capex nas vendas das firmas; 

• H1 = não existe relação significativa entre os investimentos em P&D e em Capex e as vendas das 

firmas. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.2 Análise do modelo de RLM entre P&D, Capex e Vendas 

 

As tabelas 2 e 3 foram geradas após a aplicação do primeiro modelo de regressão múltipla entre as 

variáveis explanatórias “P&D” e “Capex” e a variável dependente “Lucro”. A analise dos resultados obtidos com 

as tabelas têm por objetivo verificar uma relação estatisticamente significativa entre esses tipos de investimento 

(P&D e Capex) com o aumento das vendas nas firmas do setor automobilístico.     

 

Tabela 2 - Coeficientes estimados do primeiro modelo 

 
Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Tabela 3– Análise da variância do primeiro modelo de RLM 

 

Estatística de regressão

R múltiplo 0,962925616

R-Quadrado 0,927225742

R-quadrado ajustado 0,926193483

Erro padrão 10275,62259

Observações 144

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 2 1,89689E+11 94844707576 898,2491449 0,00 

Resíduo 141 14887967157 105588419,6

Total 143 2,04577E+11

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores

Interseção 2212,470715 932,0468254 2,373776354 0,018955239 369,8779969 4055,063433

R&D 2017/18 (€mn) 15,71302994 0,738739361 21,2700592 7,63273E-46 14,25259284 17,17346705

Capex (€mn) 2,560759044 0,422960695 6,054366461 1,2105E-08 1,724594728 3,39692336
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Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Com o R múltiplo (coeficiente de correlação), verifica-se que as variáveis P&D, Capex e Vendas tem 

um grau de correlação de 96,29%. Já o R-quadrado (coeficiente de determinação) ajustado, informa que cerca de 

92,62% na variabilidade das Vendas é explicado pelos investimentos em P&D e Capex, ao mesmo tempo. Os 

outros 7,68% não são explicados pelo modelo e são devidos a outros fatores ou devido ao acaso.  

Continuando com a análise dos resultados obtidos, verifica-se: 

 

• A variável dependente é Vendas (Y) e as independentes são P&D (𝑥1) e Capex(𝑥2). 

• Os desvios padrão são iguais a 10275,62, dispersos em torno da reta de regressão. 

• O coeficiente linear, ou interseção, é igual a 2212,27. 

• O coeficiente angular de investimentos em P&D é 15,71 (β1), e em Capex é 2,56 (β2). Portanto, para 

cada 1 milhão de euros investidos em P&D, as vendas dessas firmas aumentam 15,71 milhões de euros, 

e para cada 1 milhão investidos em Capex, as vendas aumentam 2,56 milhões de euros 

• A equação que descreve esse modelo de RLM é Y = 15,71(P&D) + 2,56(Capex) + 10275,62. 

 

Com o objetivo de verificar significância entre P&D, Capex e a variável dependente Venda, realizou-se 

os três teste a seguir, a partir dos dados obtidos na Tabela 3. 

 

Teste – 1 Intervalo de confiança: 

O intervalo com confiança de 95% está  para P&D, entre 14,25 e 17,17, sendo que o coeficiente angular 

para P&D (15,71) está neste intervalo e para Capex o intervalo é de 1,72 a 3,40, sendo que o coeficiente angular 

de 2,56, está contido no intervalo. Com base nos valores, conclui-se que o zero não esta contido nesse intervalo, 

logo, rejeita-se a hipótese alternativa e aceita-se a hipótese nula, verificando que P&D e Capex tem influencia 

significativa nas vendas. 

 

Teste – 2 Stat t: 

A região de aceitação apresenta um t crítico entre - 1,96 e + 1,96, tanto para P&D quanto para Capex, 

logo, aceita-se a hipótese nula, com um nível de significância de 95%, pois os coeficientes 21,27 para P&D e 

6,05 para Capex, encontrados na coluna Stat-t, estão fora da região de aceitação. Dessa forma, é possível afirmar 

que as variáveis P&D e Capex possuem forte influências nas vendas das firmas. 

 

Teste – 3 valor-P: 

Para saber se o modelo utilizado é significativo para prever os valores das Vendas, deve-se verificar se 

os valores-P das variáveis (P&D e Capex) são menores que o nível de significância adotado de 5%. A partir da 

Tabela 3 pode-se concluir que os valores Valor-p de P&D (7,63273E-46) e Capex (1,2105E-08) são menores que 

0,05. Ou seja, as duas variáveis independentes tem efeito estatisticamente significativo sobre a variável 

dependente. Logo, rejeita-se a hipótese alternativa, e se aceita a hipótese nula, portanto, os investimentos em 

P&D e Capex tem influência significativa nas vendas dessas empresas. 

 

4.3 Análise do modelo de RLM entre P&D, Capex e Lucro 

 

Nas tabelas 4 e 5 estão disponíveis os dados gerados com o segundo modelo de RLM, onde as variáveis 

independentes são “P&D” e “Capex”, e a variável dependente é “Lucro”. Na qual o objetivo principal é verificar 

uma relação entre esses investimentos com o aumento no lucro das empresas. 

 

Tabela 4 - Coeficientes estimados do segundo modelo 

 
Fonte: autoria própria (2019) 

 

 

 

 

 

 

Estatística de regressão

R múltiplo 0,938803585

R-Quadrado 0,881352172

R-quadrado ajustado 0,879669224

Erro padrão 908,6210516

Observações 144
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Tabela 5– Análise da variância do segundo modelo de RLM 

 
Fonte: autoria própria (2019) 

 

O R-múltiplo apresenta um grau de correlação, entre as variáveis P&D, Capex e Lucro, de 93,88%. O 

coeficiente de determinação, ou R-quadrado ajustado, mostra que cerca de 87,97% do lucro das firmas, são 

explicados pelas variáveis P&D e Capex, ao mesmo tempo. Os outros 12,03% dos lucros não são explicados 

pelo modelo estatístico adotado, logo são devidos a outras variáveis ou devido ao acaso. 

Analisando os outros dados resultantes da Tabela 5: 

 

• A variável dependente é Lucro (Y) e as independentes são P&D (𝑥1) e Capex(𝑥2) . 

• Os desvios padrão são iguais a 908,62, dispersos em torno da reta de regressão. 

• O coeficiente linear, ou interseção, é igual a 126,30. 

• O coeficiente angular de investimentos em P&D é 0,90 (β1), e em Capex é 0,27 (β2). Portanto, para 

cada 1 milhão de euros investidos em P&D, os lucros dessas firmas aumentam 0,90 milhões de euros, e 

para cada 1 milhão investidos em Capex, as vendas aumentam 0,27 milhões de euros 

• A equação que descreve esse modelo de RLM é Y = 0,90(P&D) + 0,27(Capex) + 126,30. 

 

Com o objetivo de verificar significância entre P&D, Capex e a variável dependente  Lucro, realizou-se 

os três teste a seguir, a partir dos dados obtidos na Tabela 5. 

 

Teste – 1 Intervalo de confiança: 

O intervalo com confiança de 95% está  para P&D, entre 0,77 e 1,03, sendo que o coeficiente angular 

para P&D (0,90) está neste intervalo e para Capex o intervalo é de 0,19 a 0,34, sendo que o coeficiente angular 

de 0,27, está contido no intervalo. Com base nos valores, conclui-se que o zero não esta contido nesse intervalo, 

logo, rejeita-se a hipótese alternativa e se aceita a hipótese nula, verificando que P&D e Capex têm influencia 

significativa nos lucros. 

 

Teste – 2 stat t:  
A região de aceitação apresenta um t crítico entre - 1,96 e + 1,96, tanto para P&D quanto para Capex, 

logo, aceita-se a hipótese nula, com um nível de significância de 95%, pois os coeficientes 13,18 para P&D e 

7,31 para Capex, encontrados na coluna Stat-t, estão fora da região de aceitação. Dessa forma, é possível afirmar 

que as variáveis P&D e Capex possuem fortes influências nas vendas das firmas. 

 

Teste – 3 valor-P: 

Fazendo o teste do valor-P, pode-se verificar as significâncias individuais das variáveis independentes 

P&D e Capex. Comparando o nível de significância adotado de 5% com os valores valor-P das variáveis, P&D 

(5,40864E-28) e Capex (1,78666E-11), percebe-se que o nível de significância (0,05) é maior que os valores 

valor-P. Logo, rejeita-se a hipótese alternativa e adota-se a nula, portanto, as duas variáveis independentes 

apresentam efeito estatisticamente significativo sobre a variável dependente (Lucro).  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente estudo, foram aplicados dois modelos de regressão linear múltipla, onde usou-se duas 

variáveis independentes (P&D e Capex) para prever os resultados de mais de duas variáveis dependentes 

(Vendas e Lucros), através da estimação dos coeficientes angulares de P&D e Capex, que medem a correlação de 

cada uma dessas variáveis com as Vendas e com o Lucro. No primeiro modelo realizado (P&D, Capex e 

Vendas), verificou-se que 92,62% das Vendas são explicadas pelas variáveis P&D e Capex, ao mesmo tempo. Já 

no segundo modelo (P&D, Capex e Lucro) verificou-se que 87,97% do Lucro é explicado pelas variáveis P&D e 

Capex, ao mesmo tempo. O estudo permitiu constatar que existe forte correlação linear entre as variáveis 

analisadas, de modo que houve a rejeição da hipótese alternativa em todas relações. 

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 2 864717776 432358888 523,6954516 0,00                           

Resíduo 141 116408502,4 825592,2153

Total 143 981126278,4

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores

Interseção 126,2968319 82,41616111 1,532427988 0,127657509 -36,63427214 289,227936

R&D 2017/18 (€mn) 0,902552465 0,065322965 13,81677124 5,40864E-28 0,773413438 1,031691491

Capex (€mn) 0,273531375 0,037400263 7,313621631 1,78666E-11 0,199593617 0,347469134
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Com os resultados obtidos, fica evidente a importância dos investimentos em Pesquisa e 

Desenvolvimento e em Despesas de Capital, para o desenvolvimento tecnológico e crescimento financeiro das 

empresas do setor automobilístico. Percebe-se que os investimentos em P&D e Capex, apresentam uma relação 

significativa com o crescimento das vendas e aumento dos lucros dessas empresas, sendo o equilíbrio entre essas 

duas estratégias, fatores cruciais para o desenvolvimento mercadológico no setor automobilístico. 
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