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Resumo: As empresas na atualidade investem em inovação com o objetivo de tornam-se mais competitivas.  Este 

trabalho teve como objetivo verificar quais empresas da indústria química foram mais eficientes em transformar 

seus investimentos de pesquisa e desenvolvimento em vendas. A metodologia utilizada para se atingir o objetivo 

dessa pesquisa foi a Análise Envoltória de Dados – DEA. As empresas que mais investem em P&D não são 

necessariamente as que têm um maior retorno em vendas. Os resultados sugerem ainda que o ambiente 

institucional possa influenciar nesse tipo de investimento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Os mais diversos tipos de bens ofertados para a população têm como base a transformação de fatores 

básicos, quais seriam: terra, trabalho e capital. A indústria química objetiva com a manipulação do que está 

disposto na natureza oferecer bens que acompanhem as mais diversas necessidades do mercado. Essas empresas 

devido à grande competição investem em estratégias que as tornem fortes competidoras. Dentre as estratégias 

implementadas por essas empresas está a da inovação por meio dos investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento. Mas, os investimentos em P&D são investimentos onerosos e de retorno incerto. (HALL; 

LERNER, 2009).  
 Esse cenário aponta para uma perspectiva do aumento dos investimentos que as empresas devem fazer 

em pesquisa e desenvolvimento para não perderem espaço na economia. Com isso este trabalho tem como 

objetivo verificar quais empresas da indústria química foram eficientes em transformar seus investimentos de 

pesquisa e desenvolvimento em vendas. Neste contexto elaborou-se a seguinte pergunta de pesquisa: Na indústria 

química existem empresas que são mais eficientes em transformar seus investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento em vendas? 

 Com dados coletados junto à base de dados da Comunidade Europeia score board 2017, que fornece as 

1.500 empresas que mais investem em Pesquisa e Desenvolvimento verificou-se, por meio da técnica de Análise 

Envoltória de Dados, DEA quais empresas da indústria química foram as mais eficiente em transformar os 

investimentos em P&D em vendas. O que os resultados mostram é que as empresas que mais investem em P&D 

são as que mais vendem no setor. Isso indica que outros fatores devem influenciar nesse indicador de 

desempenho. 
 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

 

O conceito de inovação é bastante diferenciado, dependendo, principalmente, da sua aplicação. A 

Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (2013) [1] define as atividades de inovação 

como sendo um conjunto de diligências científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais, 

incluindo o investimento em novos conhecimentos, que realizam ou destinam-se a levar à realização de produtos 

e processos tecnologicamente novos e melhores.  

Já a terceira edição do Manual de Oslo (2005) [2] traz que inovação é a implementação de um produto 

novo ou melhorado, ou um novo processo de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de 

negócios, na organização do local de trabalho.  

Para Rocha (2003) [3] em termos amplos, a inovação pode ser entendida como um conjunto de ações 

coordenadas e sistemáticas, referentes à geração e à aplicação do conhecimentos tecnológico direcionado à 

produção de novos produtos e à introdução de novos processos produtivos pelas organizações. 

No contexto da globalização e do livre mercado em que a competição é, de certo modo, inevitável, a 

dinâmica de qualquer empreendimento econômico pode ser analiticamente analisada por meio da lógica de 

destruição criativa, onde a força motriz do progresso é a inovação, afirmado por novos produtos, novos 

processos e/ou novos modelos de negócios (CRIBB, 2007) [4]. 
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Tudo depende da organização e das influências tanto externas quanto internas. Cada empresa necessita 

encontrar uma solução particular para começar a inovação. É um processo e não um simples evento, e necessita 

ser manejada como tal. Para tanto, propõe-se uma rotina de cinco fases: monitorar ou processar sinais, 

estabelecer estratégias, encontrar os meios, implementar, aprender e inovar novamente. Para o sucesso, existem 

quatro componentes que precisam ser gerenciados: estratégia, mecanismos de implementação, conexões externas 

e contexto organizacional (TIDD, BESSANT & PAVITT, 2008) [5]. 

Para Farahat (2007) [6] muitas empresas, ao longo de sua história, trabalham direcionadas para 

desenvolver ideias próprias e criar produtos originais. Para tal, sempre investem em pesquisas. Essa busca 

contínua pela inovação fez com que muitas empresas identificassem uma tendência bastante forte nos dias de 

hoje. 

No atual quadro econômico em que as empresas estão inseridas, marcado pela alta competitividade, 

qualidade dos produtos e concorrência acirrada, cada vez mais o êxito empresarial está ligado a capacidade de 

inovação tecnológica da empresa, colocando novos produtos no mercado, qualidade elevada e em velocidade 

maior do que seus concorrentes. Dentro desse contexto, percebe-se que a pesquisa e desenvolvimento (P&D), a 

mais clássica das atividades inovativas, assumi um papel importante (ANDREASSI, SBRAGIA, 2002) [7].  

P&D pode ser realizada em diversos estágios do processo inovativo, podendo ser usada não somente 

como fonte de ideias inventivas, mas também para solucionar problemas que possam surgir em qualquer etapa 

do processo, até a sua conclusão (OCDE, 2013) [1]. 

Segundo a OCDE (2013) [1], pesquisa e desenvolvimento (P&D) compreende o trabalho criativo 

empregado de forma sistemática, tendo como principal objetivo aumentar o conhecimento, abrangendo o 

conhecimento do homem, da cultura e da sociedade, bem como a utilização desses conhecimentos para novas 

aplicações.  

Ainda segundo a OCDE, o termo P&D abrange três atividades, sendo elas a pesquisa básica, a pesquisa 

aplicada e o desenvolvimento experimental. A pesquisa básica nada mais é do que trabalhos teóricos ou 

experimentais com finalidade de adquirir novos conhecimentos sobre fenômenos e fatos observáveis. A pesquisa 

aplicada baseia-se em trabalhos originais afim de conseguir novos conhecimentos. Entretanto, é direcionada a 

um objetivo prático determinado. O desenvolvimento experimental consiste em trabalhos com base em 

conhecimentos existentes, para lançar a fabricação de novos materiais, produtos ou dispositivos. 

Silva e Melo (2001) [8] destacam que há uma limitada importância dada as atividades de P&D, como 

fator preponderante para a competitividade empresarial. Na maioria dos casos, as estratégias empresariais para o 

fortalecimento na competitividade são melhorias incrementais do produto e do processo produtivo. 

A estimulação e a manutenção de investimentos em atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

requerem um amplo arranjo de medidas que objetivem a conservação dos rendimentos originados pela 

transposição dos conhecimentos ao sistema econômico, tendo em vista o montante significativo de recursos 

necessários para sua concepção. Tais medidas são representadas por mecanismos de proteção, que se classificam 

como informais e formais (HAASE, 2005) [9].  

Segundo o autor, os mecanismos informais mostram-se pouco eficazes na proteção das inovações 

baseadas em conhecimento, o que ocorre, por um lado, porque a manutenção secreta dos conhecimentos gerados 

somente é possível até a inserção do produto ou serviço no mercado, e por outro, devido ao curto ciclo da 

inovação e da velocidade na qual os competidores no mercado são capazes de realizar uma imitação.  

Os mecanismos formais representam direitos exclusivos, legalmente garantidos e com prazos limitados, 

que dão ao proprietário inúmeras possibilidades para impedir e punir o uso indevido. São exemplos os direitos 

autorais, patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais, entre outros (HAASE, 2005) [9]. 

Gupta (2011) [10], apresentou como objetivo de estudo a relevância dos gastos em inovação e P&D no 

valor de mercado das empresas da indústria química brasileira. Foram analisados os dados da indústria química 

brasileira entre 1996 e 2008, obtidos no Anuário da Indústria Química Brasileira. Os dados mostraram que a 

elasticidade estimada dos gastos em inovação e P&D, com relação aos valores de mercado das empresas, 

apontam um relacionamento positivo entre os gastos e o aumento de valor das empresas.  O coeficiente de 0,26 

revela que um aumento de 1% nos gastos com P&D geram, em média, um crescimento de 0,26% no valor de 

mercado destas empresas. 

Figueiredo (2008) [11], teve como objetivo medir o retorno econômico dos investimentos em pesquisa 

na citricultura paulista. Dentre os principais resultados encontrados verificou-se que para cada R$ 1,00 investido 

em pesquisa, obtém-se um aumento de R$ 13,67 no valor da produção de laranja no Estado de São Paulo. 

De acordo com Farell (1957) [12] o conceito de eficiência de uma empresa é dividida entre eficiência 

técnica e eficiência de preços. A primeira é definida como a capacidade em obter o máximo de um produto 

qualquer, mediante um conjunto de insumos específicos. O conceito de eficiência de preços é entendido como a 

capacidade de uma empresa em utilizar um conjunto de insumos em uma proporção ótima, dado o preço e a 

tecnologia aplicada. Para o autor, a união das duas maneiras é chamada de eficiência econômica. 

Motta e Pereira (1980) [13] definem como a coerência dos meios em relação com os fins visados, e se 

traduz no emprego dos meios para obtenção de um máximo de resultados (fins). A eficiência está relacionada à 

melhor utilização dos recursos para atingir um determinado objetivo. 
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Para Bio (1996) [14] eficiência diz respeito a método, o modo correto de fazer as coisas. Uma empresa 

eficiente é aquela que consegue o seu volume de produção com o menor gasto excessivo possível de recursos. 

Em outras palavras, o menor custo por uma unidade produzida. 

Para Daft (1999) [15] eficiência é um conceito limitado que diz respeito aos trabalhos internos da 

organização. Ela pode ser medida como a razão entre as entradas e saídas. Se uma organização conseguir um 

nível de produção com menos recursos que outra, considera-se mais eficiente. 

Cremasco (2010) [16] define a indústria química como a responsável pela fabricação dos produtos 

químicos, portanto a classificação do setor está limitado pela definição do que são considerados ou não produtos 

químicos. Essa classificação já foi motivo de muitas divergências, o que atrapalhava os levantamentos e 

comparações dos dados relacionados ao setor.  

Para William (2014) [17] a indústria química engloba todo o processamento de matérias-primas, obtidas 

muitas vezes por meio de mineração ou agricultura, podendo obter materiais de uso imediato ou para uso 

posterior em outras indústrias.     

Para Bamfield (1996) [18] a indústria química é aquela que utiliza de processos químicos ou 

bioquímicos para a produção de produtos e/ou serviços com fins comerciais.  

A origem da indústria data dos primórdios do século XIX, época onde muitos princípios químicos eram 

utilizados na fabricação de balsamos, colas, sabões e perfumes. À medida que a revolução industrial foi 

avançando e se inseriu na produção desses bens, foram surgindo novos processos industriais, para que 

viabilizasse a produção das matérias-primas (WILLIAM, 2014) [17]. 

Para Clow et al. (1992) [19], a busca permanente por novos produtos e aplicações, inerente ao processo 

expansivo do conhecimento químico e de sua indústria no século XIX, moldaram uma maneira de trabalho 

particular no setor, responsável por revolucionar produtos e processos de produção. 

Dentre as principais conquistas relacionadas à indústria química, uma se destacou com notoriedade no 

final do século XIX, a invenção do processo LeBlanc, que possibilitou a transformação do sal marinho em 

carbonato de sódio. Desenvolvido pelo químico francês Nicolas LeBlanc, o processo se espalhou por vários 

países europeus, ganhando força na Inglaterra, onde chegou a produzir 200 mil toneladas no ano de 1970 

(WILLIAM, 2014) [17]. 

De acordo com Bruno (1995) [20], de meados da década de 70 a meados da década de 80, países como 

Alemanha, Estados Unidos e Japão aumentaram seus investimentos em P&D em 44%, 89% e 132% 

respectivamente. 

Na década de 90, ocorreu um crescimento ainda maior desta atividade no setor. No ano de 1996, nos 

Estados Unidos, o setor investiu US$ 18,3 bilhões em P&D, o que representou 4,7% do total do faturamento das 

empresas químicas norte-americanas (Mazurek, 1998) [21]. 

  A constante busca por novos produtos fez com que a indústria química produza cerca de 70 000 

produtos no mundo. Esses produtos foram classificados pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em segmentos que são: produtos químicos inorgânicos, 

orgânicos, resinas e elastômeros, fibras, fios, cabos, produtos farmacêuticos, defensivos agrícolas, sabões, 

detergentes, produtos de limpeza e perfumaria, tintas, vernizes, esmaltes e preparos químicos diversos. Segundo 

os autores, esses produtos contribuíram significativamente para a evolução da indústria química mundial, 

subindo de um faturamento de US$ 1283 bilhões em 1990 a US$ 1943 bilhões em 2003. Outro fator que pôde 

ser observado foi a redução no número de empregados, nesse mesmo intervalo de tempo, de 3 500 000 em 1990 

a 3 200 000 em 2003. (Wongtschowski, 2002) [22].   

 

2.1Metodologia 

 

Método de Abordagem, Levantamento e Análise de Dados são: O método abordado neste trabalho é o de um 

pensamento dedutivo, no qual se trata de ir do geral ao particular. Esta pesquisa utiliza-se exclusivamente de 

dados secundários e pesquisa em sítios na internet. As técnicas de análise utilizadas foram de cunho quantitativo. 

O universo e amostra constituem-se de 81 empresas do setor químico da economia no ano de 2017. 

A coleta de dados e variáveis utilizadas são as informações da indústria química em nível mundial serão 

extraídos do banco de dados da comunidade europeia, score board 2017. As variáveis retiradas desse banco de 

dados serão investimento em pesquisa e desenvolvimento e volume de vendas das empresas listadas. Os recursos 

de entrada (INPUTS) serão os investimentos em P&D, e os produtos (OUTPUTS) será o volume de vendas de 

cada empresa da amostra. 

Tratamento dos Dados 

Para o cálculo da eficiência na indústria química optou-se por utilizar o modelo DEA (Análise Envoltória de 

Dados). De acordo com Delgado (2008) [23] esse modelo capta a melhor prática existente da organização 

produtiva e fornece um benchmark para as instituições analisadas. Na análise de eficiência tem-se especial 

interesse pelo limite ou fronteira do desempenho relativo das unidades produtivas, que é medido através da 

distância para essa fronteira. 

Foram retiradas da amostra para o cálculo da eficiência os Outliers.  De acordo com Banker e Chang (2005) 

[24], os Outliers são algumas observações extremas determinadas pela fronteira de produção nos modelos DEA 
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e que são motivados por erros de medição tanto nos inputs como nos outputs. Os outliers definem a medida de 

eficiência, tendenciando o score das outras unidades tomadoras de decisão. 

 Baseado em dois modelos propostos por Andersen e Petersen (1993) [25], para estimar a supereficiência 

através da estimação DEA, em que o primeiro modelo, caracteriza-se pela identificação de outliers e o segundo 

pela classificação das DMU’s eficientes. Como se deseja identificar e retirar os outliers, o primeiro modelo será 

aplicado. 

 Segundo Costa (2010) [26], a metodologia de supereficiência de identificação de outliers baseia-se em retirar 

as observações (DMU’s) eficientes da amostra no momento de estimação do DEA, de tal forma que as DMU’s 

sejam verificadas através de uma combinação linear entre todas as outras observações, exceto sobre elas 

próprias, possibilitando que a sua eficiência consiga ser superior a 1. 

De acordo com Costa (2010) [26], para um modelo com uma amostra considera pequena, a estimação do 

método de supereficiência é considerada ideal como teste do score padronizado na identificação de outliers. 

Portanto, o teste de score padronizado é realizado da seguinte forma: 

 

 
𝑍𝑖 =  

𝑥𝑖 −  𝑥

𝑠
 

 

(1) 

 

 Onde:  

 𝑥 é a média; 

 𝑠 é o desvio padrão. 

 

 

 As condições impostas são: 

 𝐻𝑜 =  |𝑍𝑖| > 3: o DMU é um outlier. 

 𝐻𝑎 =  |𝑍𝑖| < 3: o DMU não é um outlier.  

 Portanto, por meio da equação 1, serão declarados os outliers, posteriormente retirados do cálculo do 

DEA e por consequência da análise dos resultados. O modelo de orientação de fronteira utilizado foi o produto-

orientado. 

 

2.3. Resultados e Discussões 

 

 Neste tópico os dados recolhidos serão analisados para se responder a pergunta de pesquisa. O Quadro 1 

mostra as empresas da indústria química que mais investiram e m Pesquisa e Desenvolvimento no mundo no ano 

de 2017 com valores em Euro. No Quadro consta também o país de origem da empresa, seu nome e também 

quanto que elas venderam no ano estudado, em Euro. As linhas do Quadro abaixo que estão destacadas em 

vermelho correspondem as empresas que foram retiradas da amostra para o cálculo da eficiência por se 

configurarem como outliers. 

 

Tabela 1. Empresas da indústria química que mais investiram em P&D e o volume de vendas em 2017  

Posição País Empresa P&D Vendas 

75 Germany BASF 1834,0 57550,0 

88 US DUPONT 1556,8 23331,8 

92 US DOW CHEMICAL 1502,7 45686,4 

99 US MONSANTO 1434,4 12809,0 

110 Switzerland SYNGENTA 1323,4 12133,6 

117 Japan SUMITOMO CHEMICAL 1280,1 15873,1 

139 Japan MITSUBISHI CHEMICAL 1025,8 27421,1 

205 Japan ASAHI KASEI 646,3 15294,1 

252 Saudi Arabia SAUDI BASIC INDUSTRIES 505,2 33602,5 

261 Japan TORAY INDUSTRIES 482,0 16459,5 

284 Germany EVONIK INDUSTRIES 438,0 12732,0 

306 Japan SHIN-ETSU CHEMICAL 398,2 10050,5 

317 Switzerland GIVAUDAN 379,4 4346,3 

346 Netherlands AKZO NOBEL 338,0 14197,0 

364 Belgium SOLVAY 319,0 11403,0 
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375 Netherlands DSM 310,0 7920,0 

402 Japan TEIJIN 287,7 6020,9 

433 France L'AIR LIQUIDE 269,5 18659,9 

443 Germany COVESTRO 259,0 11904,0 

459 Japan MITSUI CHEMICALS 250,0 9846,4 

463 Japan NITTO DENKO 246,6 6235,5 

473 US INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 241,2 2956,4 

486 Japan KANEKA 231,6 4452,8 

497 France ARKEMA 222,0 7535,0 

505 UK JOHNSON MATTHEY 217,8 14040,9 

526 US EASTMAN CHEMICAL 207,8 8545,7 

536 India RELIANCE INDUSTRIES 202,1 46093,1 

572 Germany SYMRISE 187,6 2903,2 

574 Switzerland CLARIANT 185,5 5449,9 

582 Germany WACKER CHEMIE 183,4 5404,2 

587 US ECOLAB 179,3 12477,8 

634 Japan KURARAY 161,1 3940,8 

641 Japan JSR 158,1 3172,5 

649 Japan MITSUBISHI GAS CHEMICAL 156,5 4519,9 

668 Switzerland SIKA 150,4 5357,3 

672 US NEWMARKET 148,9 1944,3 

687 US HUNTSMAN 144,2 9161,4 

704 Japan SHOWA DENKO 140,6 5451,3 

722 Japan DAICEL 136,5 3574,3 

728 US FMC 134,2 3113,9 

749 Germany LANXESS 131,0 7699,0 

752 Japan NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES 130,6 1464,3 

757 Germany ALTANA 129,3 2075,3 

776 US AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 125,2 9035,6 

796 Germany LINDE 121,0 16948,0 

824 Japan TOSOH 116,7 6035,0 

847 Japan NIPPON KAYAKU 113,5 1292,4 

880 Austria BOREALIS 109,1 7217,6 

884 Japan NIPPON SHOKUBAI 107,9 2387,7 

887 Japan ZEON 107,5 2336,1 

898 Japan DENKA 105,8 2945,5 

962 US ASHLAND 94,9 4694,1 

963 Japan TAKASAGO INTERNATIONAL 94,7 1110,8 

968 Netherlands LYONDELLBASELL INDUSTRIES 93,9 27780,1 

998 Japan DIC 91,0 6103,4 

1006 Japan TOYOBO 90,3 2676,2 

1008 China RONGSHENG PETRO CHEMICAL 90,1 6099,0 

1031 US PRAXAIR 87,3 9993,4 

1047 US AVERY DENNISON 85,1 5774,1 

1107 US PLATFORM SPECIALTY PRODUCTS 80,1 3401,9 

1123 Japan SUMITOMO BAKELITE 78,5 1609,8 
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1125 Switzerland LONZA 78,3 3851,4 

1156 US ALBEMARLE 76,3 2539,8 

1161 US CHEMOURS 75,9 5122,9 

1176 China ZHEJIANG LONGSHENG 74,7 1652,4 

1181 US CELANESE 74,0 5112,4 

1209 Japan ADEKA 70,9 1814,8 

1254 Australia NUFARM 66,8 1916,1 

1258 Japan TOKYO OHKA KOGYO 66,7 721,0 

1262 Japan ISHIHARA SANGYO KAISHA 66,4 825,2 

1289 Saudi Arabia NATIONAL INDUSTRIALIZATION 64,2 3844,5 

1333 US RPM 61,6 4703,7 

1340 Japan TOKUYAMA 61,0 2429,4 

1344 China KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING 60,8 2544,1 

1345 US MPM 60,7 2118,4 

1354 US CHURCH & DWIGHT 60,0 3313,8 

1420 UK LUBRIZOL 55,9 180,1 

1470 Japan NOF 53,9 1413,7 

1472 US SCOTTS MIRACLE-GRO 53,9 2690,5 

1489 Japan NIPPON SODA 52,8 1044,9 

1498 US POLYONE 51,7 3168,4 

 

       Fonte: R&D Scoreboard EU 2017  

 

 A Tabela 1 mostra o ranking das empresas do setor químico que mais investiram em pesquisa e 

desenvolvimento. Tal amostra contém 81 empresas, de um universo de 1500. Os dados foram coletados do banco 

de dados R&D Scoreboard EU, do ano de 2017. A empresa alemã Basf está em primeiro lugar no ranking entre 

todas as empresas do ramo, com um investimento, em euros, de 1834,0, obtendo um retorno em vendas de 

57550,0. Valores bem distante da última colocada, a empresa americana Polyone, que injetou apenas 51,7 e 

obteve um retorno de 3168,4. A média de investimento em P&D e retorno em vendas foram de 270,9 e 8682,4 

respectivamente. Os desvios padrões foram de 380,7 e 10476,9. As empresas Japonesas lideram o ranking entre 

as que mais investem em P&D, presente em 29 posições na amostra. As empresas norte americanas estão em 

segundo lugar no que diz respeito a investimento em P&D no ano investigado. As empresas da Bélgica, Índia, 

Áustria, Austrália aparecem uma vez apenas no ranking.  

 

Tabela 2. Eficiência dos investimentos em P&D 

EMPRESAS EFICIÊNCIA 

DUPONT 0,510695 

DOW CHEMICAL 1 

MONSANTO 0,285539 

SYNGENTA 0,278841 

SUMITOMO CHEMICAL 0,36923 

MITSUBISHI CHEMICAL 0,687088 

ASAHI KASEI 0,433116 

SAUDI BASIC INDUSTRIES 1 

TORAY INDUSTRIES 0,504942 

EVONIK INDUSTRIES 0,414865 

SHIN-ETSU CHEMICAL 0,346997 

GIVAUDAN 0,154402 

AKZO NOBEL 0,538691 

SOLVAY 0,446633 

DSM 0,315025 

TEIJIN 0,249063 

LAIR LIQUIDE 0,797934 

COVESTRO 0,519143 

MITSUI CHEMICALS 0,436842 

NITTO DENKO 0,278463 

INTERNATIONAL FLAVORS & 

FRAGRANCES 0,133421 

KANEKA 0,204799 

ARKEMA 0,353321 

JOHNSON MATTHEY 0,664056 

EASTMAN CHEMICAL 0,412623 

SYMRISE 0,146367 

CLARIANT 0,276028 

WACKER CHEMIE 0,274982 
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ECOLAB 0,640701 

KURARAY 0,210893 

JSR 0,170967 

MITSUBISHI GAS CHEMICAL 0,244492 

SIKA 0,293995 

NEWMARKET 0,10708 

HUNTSMAN 0,51028 

SHOWA DENKO 0,306294 

DAICEL 0,202856 

FMC 0,177732 

LANXESS 0,442943 

NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES 0,084329 

ALTANA 0,119906 

AIR PRODUCTS AND 

CHEMICALS 0,52747 

LINDE 1 

TOSOH 0,37574 

NIPPON KAYAKU 0,083911 

BOREALIS 0,497937 

NIPPON SHOKUBAI 0,167585 

ZEON 0,164918 

DENKA 0,213214 

ASHLAND 0,405786 

TAKASAGO INTERNATIONAL 0,096368 

DIC 0,567019 

TOYOBO 0,252003 

RONGSHENG PETRO CHEMICAL 0,576547 

PRAXAIR 0,999208 

AVERY DENNISON 0,604756 

PLATFORM SPECIALTY 

PRODUCTS 0,399417 

SUMITOMO BAKELITE 0,19662 

LONZA 0,472789 

ALBEMARLE 0,3284 

CHEMOURS 0,669537 

ZHEJIANG LONGSHENG 0,223175 

CELANESE 0,704212 

ADEKA 0,274108 

NUFARM 0,331758 

TOKYO OHKA KOGYO 0,125283 

ISHIHARA SANGYO KAISHA 0,144946 

NATIONAL 

INDUSTRIALIZATION 0,733733 

RPM 1 

TOKUYAMA 0,534307 

KINGENTA ECOLOGICAL 

ENGINEERING 0,566043 

MPM 0,474086 

CHURCH & DWIGHT 0,773282 

LUBRIZOL 0,056046 

NOF 0,525441 

SCOTTS MIRACLE-GRO 1 

NIPPON SODA 1 

Fonte: Elaboração própria 

 

 A tabela 2 representa a amostra, exceto as empresas consideradas outliers, são elas: Basf, Reliance 

Industries, Lyondellbasell Industries e Polyone. O cálculo para identificação foi realizado conforme a equação 1 

citada na metodologia. O nível máximo de eficiência está indicado por uma unidade. A média das eficiências foi 

de 0,423522 e o desvio padrão foi de 0,258519. 

 Os resultados mostram as empresa que mais investiram em P&D não são necessariamente as que 

obtiveram mais retorno em vendas e que são as que conseguiram transformar seu esforço de P&D em vendas, 

pois na amostra tanto empresas que estão bem localizadas no ranking quanto empresas que estão a baixo 

mostraram-se eficientes. Isso indica que outros fatores associados a o investimento em P&D influenciam no 

desempenho em vendas. 

  Foram 6 as empresas que se mostraram mais eficientes, com eficiência igual a 1, são empresas de 

origem norte americanas, com representação de 3 empresas. As demais empresas que se mostraram as mais 

eficientes são da Arábia Saudita, da Alemanha e do Japão. Apesar de as empresas mais eficientes serem de 

países diversos, as empresas norte americanas destacaram-se podendo indicar que o ambiente nesse país seja 

mais favorável a esse tipo de investimento.  

 As empresas mais eficientes formam a fronteira da eficiência em P&D com relação a medida de 

desempenho vendas. Sendo assim, as demais empresas têm que melhorar seus investimentos estratégicos para 

alcançá-las.  

 

3. CONCLUSÕES 

 

Este trabalho teve como objetivo verificar quais empresas da indústria química foram mais eficientes em 

transformar seus investimentos de pesquisa e desenvolvimento em vendas. 81 empresas do setor químico foram 

analisadas neste trabalho, identificando a Basf como maior investimento dentro da amostra. Com o cálculo dos 

outliers foi possível identificar 4 empresas e assim poder retira-las para o prosseguimento da análise. O maior 

valor investido em pesquisa e desenvolvimento foi de 1834,0, muito acima do menor valor aplicado, 51,7. Os 

resultados mostram que as empresas mais eficientes da amostra são dispersos quanto ao volume de Euros 
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investidos em P&D. 

Como foi observado nos resultado da pesquisa, empresas de países diferentes foram apontadas como as mais 

eficientes, ou seja, elas forma a fronteira da eficiência da amostra. Apesar dessa diversidade de países de origem 

mostra-se um destaque para as empresas norte americanas. Isso pode indicar que o ambiente nesse país pode 

influenciar na eficiência dos investimentos em P&D.  

Assim, investir em P&D tem que vir atrelado a outros tipos de investimentos. Outra coisa a se ressaltar é a 

possibilidade do ambiente institucional poder vir a influenciar na eficiência desse investimento. Desta forma, 

sugerem-se como possibilidades de futuras pesquisas investigarem questões mais particulares, das empresas que 

se mostraram mais eficientes, como o tempo de mercado, e que tipo de produto desenvolvem na indústria 

química. Outra sugestão é associar os investimentos em P&D com outros investimentos como mão de obra e 

capital. 
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